الطاقة البدٌلة والتلوث الناجم عن التنكولوجٌا الحدٌثة
مقدمه البحث
الدكتورة /غادة احمد شوقً
دكتوراه فى التنمٌه البشرٌه

ٔذ ٱ ٌْ َؼٍِ ُُ ١ٱ ٌْ َؾ ِىُُ ١
ع ْج َٰ َؾَٕ َه ََل ِػ ٍْ َُ ٌََٕبٓ إِ اَل َِب َػٍا ّْزََٕبٓ ۖ إِٔا َه أَ َ
لَبٌُْ ٛا ُ

نتقدم بخالص الشكر والتقدٌر لالستاذ الدكتور  /خالد
عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمى
السٌد االستاذ الدكتور  /مجدى عبد الرؤوف سبعرئٌس جامعة طنطا .
والسٌد العمٌد االستاذ الدكتور /محمد ابراهٌم على
عمٌد كلٌة الحقوق جامعة طنطا ورئٌس المؤتمر
والسٌد االستاذ الدكتور /جمال محمود الكردي
وكٌل كلٌة الحقوق جامعة طنطا ومقرر المؤتمر
على الجهد المبذول من شأن إعداد وإخراج مؤتمر
القانون والبٌئة
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وبداٌة أعرض موجز عن البحث المقدم بعنوان
الطاقة البدٌلة والتلوث الناجم عن التكنولوجٌا الحدٌثة

وقد تناولنا الموضوع بإتباع اسلوب المنهج العلمى
وابرزنا مفهوم الطاقة البدٌلة
رزؾذس اٌذساعخ ػٓ اٌطبلخ اٌجذ ٍٗ٠ااٌ ٝرؼذ ِٓ اٌظٛا٘ش اٌجبسصح اٌزٌٙ ٟب طٍخ ل٠ٛخ ثّغزؾذصبد
اٌؼظش ِٓ ؽ١ش اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌطبلخاٌّزغذدح أ،Renewable Energy ٚ
ٛٔ ٟ٘ٚع ِٓ أٔٛاع اٌطّبلخ اٌزَ ٟل رٕؼت َٚل رٕفذٚ ،رش١ش رغّ١زٙب إٌ ٝأّٔٙب وٍّب شبسفذ ػٍٝ
اَلٔزٙبء رزٛاعذ ِغذّداً٠ٚ ،ىِ ْٛظذس٘ب أؽذ اٌّٛاسد اٌطج١ؼّ١خ ،وبٌ ّش٠بػٚ ،اٌّ١بٖٚ ،اٌشّّظ،
ٚأ٘ ُّ ِب ١ّ٠ض٘ب أّٔٙب ؽبلخ ٔظ١فخ ٚطذ٠مخ ٌٍج١ئخ ،وٙٔٛب َل رخٍّف غبصاد ػب ّسح وضبٔ ٟأوغ١ذ
اٌىشثَٚ ،ْٛل رؤصّش عٍجب ً ػٍ ٝاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٙب ،وّب أّٔٙب َل رٍؼت دٚساً را أصش فِ ٟغزٜٛ
دسعبد اٌؾشاسحِٚ .ظبدس اٌطبلخ اٌّزغذّدح رُؼزجش ِزٕبلؼخً رّبِب ً ِغ ِظبدس٘ب غ١ش اٌّزغذّدح؛
وبٌغبص اٌطج١ؼٚ ،ٟاٌٛلٛد إٌّٞٚٛ؛ ؽ١ش رؤدّ٘ ٞزٖ اٌّظبدس إٌ ٝاَلؽزجبط اٌؾشاسٚ ،ٞإؽالق
غبص صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشث ْٛػٕذ اعزخذاِٙب.
ٚأطاللب ً ِٓ ِذ ٜأّ٘١خ اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ،ظٙش ف ٟأٚ٢خ األخ١شح ٌٔ ٛع عذٌ ٠ذ ِٓ األػّبي رؾذ
ِغ ّّ ٝرغبسح اٌطّبلخ اٌّزغذّدحٚ ،رش ّوضد ع ًّ أػّبٌٙب ػٍ ٝرغخ١ش ِظبدس اٌطّبلخ اٌّزغذّدح،
ٚاعزغالٌٙب ٌزىِ ْٛظذساً ِذ ّساً ٌٍذخً ٚإٌّفغ اٌّبدٚ ،ٞرٌه ِٓ خالي اٌزّش٠ٚظ ٌٙبٚ ،ػٍ ٝاٌ ّشغُ
ِ ّّب رؼبة ثٗ و١فّ١خ اعزغالي اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ِٓ ،وٍفخ ػبٌ١خٚ ،ػذَ رٛفّش ا١ٌ٢بد ٚاٌزّمٕ١بد
وبفّ ،إَل أّْ ٕ٘بن ػذداً وج١شاً ِٓ اٌذّٚي اٌز ٟرغزؼ ّذ ٌٍجذء ثّشبس٠غ اعزضّبس٠خ
اٌالصِخ ثشىً ٍ
ٌٍطبلخ اٌّزغذّدحِ ،غ اٌؾشص ػٍ ٝسعُ أثؼبد ع١بعبد ٘زٖ اٌّشبس٠غٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش٘ب
ٚرّٕ١زٙب.

ِّ١ضاد اٌطبلخ اٌّزغذدح
ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّّ١ضاد اٌز ٟرزّزّغ ثٙب اٌطبلخ اٌّزغذّدحٚ ،رغؼٍٙب ِظذساً ِّّ١ضاً ٌٍطبلخ،
ٚأ٘ ّّٙب:







رزٛاعذ اٌطبّلخ اٌّزغذّدح ثشىً عّ١ذ ف ٟوبفّخ أٔؾبء اٌؼبٌُ.
رؼزجش اٌطّبلخ اٌّزغذّدح طذ٠مخً ٌٍج١ئخ ٔٚظ١فخً.
رزٛاعذ ثشىً دائُٚ ،رى ْٛلبثٍخً ٌٍزغذّد ِ ّشحً أخش.ٜ
٠غ ًٙاعزخذاِٙب ثبَلػزّبد ػٍ ٝرمٕ١بد ٚآٌ١بد ثغ١طخ.
رّزبص ثأّٔٙب ؽبلخ الزظبدّ٠خ ع ّذاً.
رؼ ّذ ػبِالً ِّّ ٙب ً ف ٟاٌزّّٕ١خ اٌج١ئّ١خٚ ،اَلعزّبػّ١خٚ ،وبفّخ اٌّغبَلد.
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رغبػذ ػٍ ٝخٍك فشص ػًّ عذ٠ذح.
رغبػذ ػٍ ٝاٌزّخف١ف ِٓ أػشاس اَلٔجؼبصبد اٌغبصّ٠خ ٚاٌؾشاسّ٠خ.
ؼب ّسح.
رّٕغ ٘طٛي األِطبس اٌؾبِؼّ١خ اٌ ّ
رؾ ّذ ِٓ رغ ّّغ إٌّفب٠بد ثى ًّ أشىبٌٙب.
رخٍ ّ ٟاٌّضسٚػبد ِٓ اٌٍّ ّٛصبد اٌى١ّ١بئّ١خٚ ،ثبٌزّبٌ ٟرشفغ اإلٔزبعّ١خ اٌضساػّ١خ.

رغزخذَ رمٕ١بد غ١ش ِؼمّذحّ٠ٚ ،ىٓ رظٕ١ؼٙب ِؾٍّ١ب ً ف ٟاٌذّٚي إٌّبِ١خ
خٍض اٌجؾش اٌ ٟإٌزبئظ اٌزبٌ١خ
اْ فٛائذ اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ؽغت اٌؾمً اٌز٠ ٞز ُّ اعزخذاِٙب ف ِٓٚ ،ٗ١أ٘ ّّٙب:








ٚ ،ٞاٌزٟ
اٌّغبي اٌؼغىش ِٓ :ٞأ٘ ُّ اٌزّطج١مبد ٌٍطبلخ اٌّزغذّدح ف ٟاٌّغبي اٌؼغىش ّ
ّ٠ىٓ اعزخذاِٙب ٌزغ ً١ٙاٌؾ١بح ف ٟاٌّذْ اٌؼغىشّ٠خ اٌغذ٠ذح ِب : ٍٟ٠
ٔ oظبَ اٌزّغخ ٓ١اٌشّّغٌٍ ٟىٍ١بد اٌؼغىشّ٠خٚ ،رٌه ٌزٍج١خ ؽبعبد اٌطٍجخ.
غخبٔبد اٌشّّغ١خ
غبخٕخٚ ،رٌه ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اٌ ّ
 oإِذاد اٌٛاؽذاد ثبٌّ١بح اٌ ّ
اٌّ١ذأّ١خ.
 oرؾٍ١خ اٌّ١بٖ.
ّ
 oرغز٠خ اٌّؾطّبد اٌالعٍى١خ اٌضبثزخ.
غىبْ ِٓٚ ،أ٘ ُّ
اٌّغبي إٌّضٌ ٟاٌزّغبسٌٍ :ٞطبلخ اٌّزغذّدح أّّ٘١خ وج١شح ف ٟؽ١بح اٌ ّ
اعزخذاِبرٙب إٌّضٌّ١خ:
 oرغخ ٓ١اٌّ١بٖ َلعزخذاِٙب ف ٟأغشاع اٌزٕظ١فٚ ،اَلعزؾّبَٚ ،اٌغغٚ ،ً١رٌه
ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اٌّغ ّّؼبد اٌشّّغ١خٚ ،د ْٚرؾٍٙ٠ٛب إٌ ٝأ ٞشىً آخش ِٓ
أشىبي اٌطبلخٚ ،رؼ ّذ أسخض أٔٛاع اٌطّبلخ رّبِبً.
اٌّبص اٌشّغ ّ.ٟ
 oرغخ ٓ١اٌّ١بٖ ثبٌطّبلخ اٌشّّغ١خ ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اٌّغطّؼ
ّ
اٌّغبي اٌ ّضساػ :ٟرزؼذّد اعزخذاِبد اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ف ٟاَلعزؼّبي اٌ ّضساػِٓٚ ،ٟ
أ٘ ّّٙب:
 oرغف١ف إٌّزغبد اٌضساػّ١خ.
ظٛثبد اٌشّغّ١خ.
 oاٌ ّ

ظٕبػ:ٟ
اٌّغبي اٌ ّ
o
o
o
o
o
o
o

رمط١ش ٚرؾٍ١خ اٌّ١بٖ.
ّ
شؾٓ اٌجطبس٠بد فِ ٟؾطبد اٌزّم٠ٛخ اٌزٍ١فضّ١ٔٛ٠خ ٚاٌالعٍىّ١خ.
إػبءح اٌّّ ّشاد اٌّالؽّ١خ.
أعٙضح اإلٔزاس اٌّالؽّ١خ.
ظٛد.
ٔظبَ رشغِ ً١ىجّشاد اٌ ّ
شؾٓ اٌجطبسّ٠بد اٌىٙشثبئّ١خ.
ّ
ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء ف ٟاٌمش ٜإٌبئ١خ.
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اٌّجؾش اَلٚي
ِف َٛٙاٌطبلخ

اوال مفهوم الطاقة
لماذا نتعلم الطاقة ؟
تعلم الطاقة ٌعنً فهم طبٌعة وقوانٌن الطاقة فً الكون المحٌط بنا وفً حٌاتنا  .وٌعنً اٌضا تطبٌق هذا الفهم
على امور حٌاتنا

االنسان المتعلم للطاقة علٌة







ٌمكنة تتبع مسارات الطاقة وفهم انظمة الطاقة .
ٌمكنة ان ٌعرف كم من الطاقة ٌستخدم وفً اي االمور ٌستخدمها وما
مصادرها .
وٌستطٌع التحقق من مصداقبة المعلومات حول الطاقة .
ٌستطٌع التواصل مع اخرٌن فً امور الطاقة بطرٌقة عقالنٌة .
ٌستطٌع التعرف على تؤثٌر الطاقة وٌتخذ القرارات بناء على فهم .
مستمر فً التعلم فً امور الطاقة .

االنسان والطاقة





الغذاء مصدر للطاقة ...تعتمد الكائنات الحٌة على الشمس فً بقائها  .ففً اول
السلسلة الغذائٌة نجد النبات والطحالب وكثٌر من البكتٌرٌا ٌصنع غذائة من مكونات
الطبٌعة معتمدا على اشعة الشمس كمصدر لطاقة التصنٌع ( عملٌة التمثٌل الضوئً )
 .تعتمد الحٌوانات االخرى فً السلسلة الغذائٌة على النبات  ...واالنسان كذلك .
طور االنسان فهمة للطاقة واصبحت اكبر من مجرد االبقاء على الحٌاة  .التدثر
بأوراق االشجار وجلود الحٌوان منحة فرص اكبر فً امتداد حٌاتة .
النار ...االكتشاف العظٌم  ...اول اكتشاف ثوري فً حٌاة االنسان حدث منذ اكثر من
 844,444عام  ,منحة امكانٌة طهو طعامة والتدفئة وابعاد الحٌوانات  ...ثم اكتشاف
الفخار ومعالجة المعادن  .استخدم االنسان االشجار الشعال نٌرانة  .اول استخدام
للفحم الحجري سجل منذ  6844سنة تقرٌبا .
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استخدم المصرٌون طاقة الرٌاح فً تسٌٌر سفنهم النٌلٌة منذ  0444عام  .واستخدم
الصٌنٌون طواحٌن الهواء لرفع المٌاة منذ العام  644قبل المٌالد  .واستخدمت
المجاري المائٌة الدارة االالت فً انجلترا قبل الثورة الصناعٌة .



االلة البخارة  ...االكتشاف العظٌم التالً  ...منذ اكتشاف النار الى الثورة الصناعٌة
ظل معدل استهالك االنسان للطاقة شبة ثابت  .الى ان دشنت الثورة الصناعٌة بااللة
البخارٌة
.فالول مرة تتحول الطاقة الكٌمٌائٌة المختزنة فً الفحم والخشب الى طاقة حركة .
فاستخدمت بشكل واسع لحل المشاكل االنٌة والملحة فً نزح المٌاة من مناجم الفحم
وسرٌعا ما حلت مكان االشرعة فً السفن واالحصنة فً جر عربات القطارات .
وهكذا حل الفحم مكان الخشب كمصدر اول للطاقة .واصبح هو المصدر االول للطاقة .
بأختراع محركات االحتراق الداخلً ( محركات السٌارات ) واكتشاف الدورات
الحرارٌة والكهرباء وتطبٌقاتها فً محطات القوى( محطات الكهرباء والطاقة
الحرارٌة )  .بدأ تولٌد الكهرباء فً محطات ضخمة ونقلها الى اماكن بعٌدة
وبدأاالستخدام المتزاٌد لمشتقات البترول والتً اصبحت المصدر االول للطاقة عالمٌا
فً منتصف القرن العشرٌن.












مصدر جدٌد للطاقة اضٌف طاقةبعد الحرب العالمٌة الثانٌة وهو الطاقة النووٌة  %59 .من كهرباء العالم تولد من محطات نووٌة

ٌعتمد العالم حالٌا اعتمادا كبٌرا على الفحم ,والنفط ,والغاز الطبٌعً كمصادر
للطاقة .الوقود األحفوري مصدر غٌر متجدد للطاقة  ,أي أنها تعتمد على موارد
محدودة من شأنها أن تتضاءل فً نهاٌة المطاف ,لتصبح مكلفة جدا أو ضارة بٌئٌا
ضررا ال ٌمكن اصالحة  .فً المقابل ,الطاقة المتجددة  ,مثل طاقة الرٌاح والطاقة
الشمسٌة,طاقات تتجدد باستمرار ,ولن تنفد أبدا .
اول محطة كهرومائٌة انشئت فً اواخر القرن  ...51فً العام  6454كان  %59من
كهرباء العالم من مصدر كهرومائً .
الخالٌا الشمسٌة  ...اكتشاف تكنولوجً واعد ...تولد الكهرباء مباشرة من طاقة ضوء
الشمس  %5 ...من كهرباء العالم من الطاقة الشمسٌة  ...خالٌا شمسٌة و محطات
شمسٌة حرارٌة تستخدم الطاقة الشمسٌة المركزة عوضا عن الوقود التقلٌدي .
طاقة جوف االرض ناتجة عن التحلل المستمر لذرات عناصر غٌر مستقرة فً جوف
االرض وطاقة الجاذبٌة لكتلة االرض  ...تتحرر طاقة جوف االرض الى السطح فً
بعض المناطق على صورة طاقة حرارٌة  ...عٌون المٌاة الساخنة تستمد حرارتها من
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طاقة جوف االرض ...اول محطة كهرباء انشأت فً اٌطالٌا معتمدة على طاقة جوف
االرض فً العام  ... 5155اٌسلند تعتمد بالكامل على كهرباء محطات جوفارضٌة .
طاقة الكتلة الحٌوٌة موجودة فً كل الكتلة ذات االصول الحٌة  ...كل المخلفات
الزراعٌة والحٌوانٌة ٌنظر لها كمصادر للطاقة ٌ ...تسارع استخدام االٌثانول كوقود
للسٌارات .

للطاقة ...مفاهٌم اساسٌة
( )5الطاقة كمٌة فٌزٌائٌة تتبع قوانٌن طبٌعٌة دقٌقة

 .5الطاقة كمٌة تنتقل من نظام الى اخر  :الطاقة هً القدرة على بذل شغل  ,لو رفعت كتاب (
كتلة) من مستوى ارض الغرفة الى سطح المنضددة فأنت (منظومة طاقة ) بذلت شغل
للكتاب ( منظومة طاقة اخرى)  .اي انك فقدت كمٌة من الطاقة  ,كمٌة الطاقة تلك انتقلت
الى الكتاب .
 .6عندما تنتقل الطاقة من نظام الى اخر  :بعض من كمٌة الطاقة المنتقلة ٌتبدد ( ٌفقد) غالبا
فً الجو المحٌط بأنظمة الطاقة  ,فمثال الٌمكنك توجٌة كل كمٌة الحرارة الناتجة من شعلة
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موقد الغاز الى وعاء الماء اعلى الشعلة اي كان حرصك فً عملٌة العزل فال بد من
تسخٌن الهواء المحٌط بدرجة ما .
 .7الطاقة ال تفنى وال تخلق من عدم  :فً المثال السابق كمٌة الطاقة الصادرة من شعلة
الغاز(طاقة حرارٌة) تساوي بالضبط كمٌة الطاقة المنتقلة الى وعاء التسخٌن (المستفاد
منها)  +كمٌة الطاقة المفقودة فً تسخٌن الهواء المحٌط وجسم الموقد وخالفة من
الفواقد .
 .8الطاقة تأخذ عدة اشكال  :اشكال الطاقة تتضمن ,الطاقةالضوئٌة ,طاقة الحركة ,طاقة

حرارٌة ,طاقة كٌمٌائٌة  ..تصنف جمٌع اشكال الطاقة فً فئتٌن  ...طاقة
حركة و طاقة وضع طاقة الحركة مرتبطة بالحركة  ...طاقة الوضع مرتبطة
بالموضع النسبً لنظام تجاة اخر .بعض االنظمة تشمل الفئتٌن معا .
 .9التفاعالت الكٌمٌائٌة والنووٌة مصتحبة بانتقال وتحول للطاقة  ...التفاعل
الكٌمٌائً مصحوب بتغٌر طاقة الوضع فً روابط الذرات الى طاقة حركة او
العكس  ...التفاعل النووي مصحوب بتغٌر طاقة فً نواة الذرة .
 .:وحدات مختلفة تستعمل لقٌاس الطاقة  ...الجول  ,الكالوري  ,الكٌلووات
ساعة
 .7القدرة هً معدل انتقال الطاقة ووحداتها مثل  ...جول/ثانٌة  ...كٌلوكالوري/ساعة
ٌتبع عملٌات تداول الطاقة دائما فواقد فمثال عند ادخال  011وحدة طاقة ( الفحم
مثال ) الى محطة الكهرباء ٌخرج من المحطة  83وحدة طاقة ( كهرباء) والباقً
ٌهدر كطاقة حرارٌة فً مٌاة البحر او النهر والجو المحٌط  ...وٌهدر  2وحدة فً
النقل عبر االسالك ( حرارة الى الجو) ٌصل المنزل  83وحدة  ...فً لمبة االضاءة
ٌستفاد ب  2وحدة كطاقة ضوئٌة والباقً حرارة تهدر فً الهواء ( مثال لمبة
االضاءة مبالغ بة  ...فكفاءة اغلب االجهزة المنزلٌة اكبر من كفاءة لمبة االضاءة
بكثٌر )
( )2الظواهر الطبٌعٌة على االرض نتٌجة لمسارات الطاقة
 .5االرض ( كمنظومة طاقة ) تتغٌر بأستمرار  .الطاقة تتدفق منها والٌها عبر الكون الفسٌح
حولها  .ابحاث الجٌولوجٌا والحفرٌات والمٌاة المتجمدة تمدنا بقرائن تثبت ان االرض
تتغٌر ( كمظومة طاقة)عبر حٌاتها  ...الجماد والكائنات الحٌة تتجاوب مع التغٌر .
 .6اشعة الشمس  ,الجاذبٌة  ,تحلل العناصر الثقٌلة فً باطن االرض  ,وطاقة دوران االرض
 ...المصادر الرئٌسٌة للطاقة فً االرض وهً المحرك لكل الظواهر الطبٌعٌة  ...الطاقة
الشمسٌة مصدر خارجً  ...بٌنما طاقة تحلل العناصر الثقٌلة وطاقة الجاذبٌة مصادر طاقة
ارضٌة ( ماعدى طاقة المد والجزر)  ...طاقة تحلل العناصر الثقٌلة وطاقة الجاذبٌة تنتجان
طاقة جوف االرض ( ظاهرة طبٌعٌة)  ...بٌنما دوران االرض ٌؤثر فً اتجاة وقوة حركة
الهواء والمٌاة على سطح االرض ( ظاهرة طبٌعٌة )
 .7الطاقة الشمسٌة هً المحرك االساسً لحالة الطقس والمناخ على سطح االرض  ,فعلى
سبٌل المثال  ...التسخٌن غٌر المتجانس لسطح االرض ٌكون مناطق ضغط غٌر متجانسٌة
تحرك الكتل الهوائٌة  ...اي تسبب الرٌاح  ...كما تؤث فً تٌارات المحٌطات المائٌة .
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الماء ٌلعب دور حاسم فً تخزٌن ونقل الطاقة على االرض ...الماء ٌغطً  %04من
سطح االرض وللماء اكبر حرارة نوعٌة وٌتغٌر بٌن حاالتة الثالث ( الغازٌة ,السائلة,
الصلبة ) بصورة مستمرة  ...الطاقة الشمسٌة هً المحرك لدورة الماء تلك .
حركة المادة بٌن حاوٌاتها تدار بالطاقة الداخلٌة والخارجٌة لالرض  ...الطاقة الداخلٌة
والخارجٌة لالرض تحرك المواد بٌن حاوٌاتها  .هذه الحركة عادة ما تكون مصحوبة
بتغٌرات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة  ...فمثال عنصر الكربون ٌتواجد فً فً القشرة االرضٌة
بصورة صخور الكربونات كالحجر الجٌري  ...وفً الغالف الجوي كغاز ثانً اكسٌد
الكربون ...ومذاب فً الماء كثانً اكسٌد كربون  ...وفً الكائنات الحٌة مكون لجزٌئات
معقدة تتحكم فً كٌمٌاء الحٌاة  ...الطاقة هً المحرك لتدفق الكربون بٌن بٌن حاواٌاتة
المختلفة .
غازات الدفٌئة تؤثر فً تدفق الطاقة من والى الكرة االرضٌة  ...ثانً اكسٌد الكربون
وبخار الماء مواد شفافة تمرر اغلب االطوال الموجٌة الشعة الشمس  ...ولكنها ال تمرر
االشعة فوق الحمراء الناتجة من حرارة سطح االرض ...لالبقاء على درجة حرارة االرض
مستقرة ٌلزم ان تكون كمٌة الطاقة الساقطة على سطح االرض (من الكون الفسٌح ...
واساسا الشمس) مساوٌة لكمٌة الطاقة المنبعثة من االرض الى الكون  ...غازات الدفٌئة
المتزاٌدة ( نتٌجة الحضارة الصناعٌة ) تمنع ذلك  ...اذن ٌلزم التحكم فً غازات الدفٌئة .
تأثٌر التغٌر فً منظومة طاقة االرض ال ٌظهر فً اٌام وشهور بل فً سنٌن وعقود .

( )7الحٌاة تعتمد على نظام الطاقة على االرض
 .5الشمس هً المصدر الرئٌسً للطاقة لكل الكائنات الحٌة والنظام البٌئً المحٌط بها
والتً هً جزء منة  .المنتجٌن للغذاء مثل النباتات والطحالب ,والبكتٌرٌا تستخدم
الطاقة من ضوء الشمس لتكون المادة العضوٌة من ثانً أكسٌد الكربون والماء .وهذا
ٌحدد بداٌة تدفق الطاقة خالل كل مكونات السلسلة الغذائٌة .
 .6الغذاء هو الوقود الحٌوي للكائنات الحٌة وبة تسٌر كل العملٌات الحٌوٌة  .الغذاء
ٌتكون من جزٌئات تعمل كوقود ومواد بناء للكائن الحً  .تكسر جزٌئات الغذاء (
تفاعل كٌمٌائً) ٌطلق طاقة لٌؤدي الكائن الحً عملٌاتة الحٌوٌة ( حركة تنفس
تكاثر ) ...وٌكون جزٌئات جدٌدة ( مواد بناء ...وتخزٌن طاقة ) .
 .7الطاقة المتاحة لعمل شغل نافع تتناقص كلما انتقلت من كائن الى اخر فً السلسلة
الغذائٌة  ...فجزٌئات المكونات الغذائٌة تتفكك وٌعاد تركٌبها فً جزٌئات جدٌدة
باالنتقال من مستوى الخر فً السلسلة الغذائٌة  ...فً كل عملٌة هدم وبناء ٌفقد جزء
من الطاقة الٌمكن استعادتة  .ولكن تدفق الطاقة الشمسٌة المستمر هو ما ٌجعل الحٌاة
مستمرة رغم كل تلك الفواقد  .ففً الرسم من كل  69جول اشعة شمسٌة ٌستفٌد
النبات ب  5جول  ...ومن كل  54جول فً النبات ٌستفٌد اكل النبات ب  5جول ...
ومن كل  54جول فً اكل النبات ٌستفٌد اكل اكل النبات ب  5جول  ...وهكذا نرى ان
اخر السلسلة الغذائٌة ٌستفٌد فقط ب  5جول من كل  69444جول طاقة اشعة
شمسٌة
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اٌّجؾش اٌضبٔٝ
اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ اٌّزغذدح
اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ
ظطٍؼ ُ٠طٍك ػٍ ٝاٌطبلخ اٌّزغذدح اٌز ٟعزؾً ِؾً اٌٛلٛد األؽفٛسِ ٞضً
اٌطبلخ اٌجذٍ٠خُِ ،
ٌ
اٌجزشٚيٚ ،اٌظخش اٌض٠زٚ ،ٟاٌغبص اٌطج١ؼ ٟ٘ٚ ،ٟؽبلخ ألً ػشساً ػٍ ٝاٌج١ئخٚ ،أوضش دِّٛ٠خً،
ثشىً أعبع ٟػٍ ٝاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌّزغذدح.
َلػزّبد٘ب
ٍ
رزّّ١ض ثؼذح ِضا٠ب رغؼً ِٕٙب أِالً ٌٍّغزمجً اٌمش٠ت ،إر إّٔٙب أ٠ؼب ً ألً رىٍفخً ِٓ ؽبلخ اٌٛلٛد
األؽفٛس ،ٞؽ١ش رمزظش اٌزىٍفخ اٌز٠ ٟزُ إٔفبلٙب ػٍ ٝاٌطبلخ اٌجذٍ٠خ ػٍ ٝاألدٚاد ٚاٌّؼذاد
اٌّغزخذِخ ،ثبإلػبفخ ٌزىبٌ١ف اٌظ١بٔخ.
وٍّب رمذَ اٌضِٓ ،أطجؾذ اَلعزفبدح ِٓ ِّ١ضاد اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ أوضش أزشبساًٚ ،لذ رُ إٔزبط أع١بي
ػذح ِٓ اٌغ١بساد اٌٙغٕ١خ ،اٌز ٟرؼزّذ ػٍ ٝاٌطبلخ اٌشّغّ١خ ثبإلػبفخ ٌٍٛلٛد األؽفٛس ،ٞوّب
ثذأد اٌؾىِٛبد رُشغغ ِٛاؽٕٙ١ب ػٍ ٝإلبِخ اٌّشبس٠غ اٌز ٟرؼزّذ وٍّ١ب ً ػٍ ٝاٌطبلخ اٌجذٍ٠خ ،ألّٔٙب
ألً وٍفخًَٚ ،ل رغجت أّ٠خ أػشاس ٌٍج١ئخ.
ٚأطاللب ً ِٓ ِذ ٜأّ٘١خ اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ،ظٙش ف ٟأٚ٢خ األخ١شح ٌٔ ٛع عذٌ ٠ذ ِٓ األػّبي رؾذ
ِغ ّّ ٝرغبسح اٌطّبلخ اٌّزغذّدحٚ ،رش ّوضد ع ًّ أػّبٌٙب ػٍ ٝرغخ١ش ِظبدس اٌطّبلخ اٌّزغذّدح،
ٚاعزغالٌٙب ٌزىِ ْٛظذساً ِذ ّساً ٌٍذخً ٚإٌّفغ اٌّبدٚ ،ٞرٌه ِٓ خالي اٌزّش٠ٚظ ٌٙبٚ ،ػٍ ٝاٌ ّشغُ
ِ ّّب رؼبة ثٗ و١فّ١خ اعزغالي اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ِٓ ،وٍفخ ػبٌ١خٚ ،ػذَ رٛفّش ا١ٌ٢بد ٚاٌزّمٕ١بد
وبفّ ،إَل أّْ ٕ٘بن ػذداً وج١شاً ِٓ اٌذّٚي اٌز ٟرغزؼ ّذ ٌٍجذء ثّشبس٠غ اعزضّبس٠خ
اٌالصِخ ثشىً ٍ
ٌٍطبلخ اٌّزغذّدحِ ،غ اٌؾشص ػٍ ٝسعُ أثؼبد ع١بعبد ٘زٖ اٌّشبس٠غٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش٘ب
ٚرّٕ١زٙب.

ِّ١ضاد اٌطبلخ اٌّزغذدح
ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّّ١ضاد اٌز ٟرزّزّغ ثٙب اٌطبلخ اٌّزغذّدحٚ ،رغؼٍٙب ِظذساً ِّّ١ضاً ٌٍطبلخ،
ٚأ٘ ّّٙب:







رزٛاعذ اٌطبّلخ اٌّزغذّدح ثشىً عّ١ذ ف ٟوبفّخ أٔؾبء اٌؼبٌُ.
رؼزجش اٌطّبلخ اٌّزغذّدح طذ٠مخً ٌٍج١ئخ ٔٚظ١فخً.
رزٛاعذ ثشىً دائُٚ ،رى ْٛلبثٍخً ٌٍزغذّد ِ ّشحً أخش.ٜ
٠غ ًٙاعزخذاِٙب ثبَلػزّبد ػٍ ٝرمٕ١بد ٚآٌ١بد ثغ١طخ.
رّزبص ثأّٔٙب ؽبلخ الزظبدّ٠خ ع ّذاً.
رؼ ّذ ػبِالً ِّّ ٙب ً ف ٟاٌزّّٕ١خ اٌج١ئّ١خٚ ،اَلعزّبػّ١خٚ ،وبفّخ اٌّغبَلد.
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رغبػذ ػٍ ٝخٍك فشص ػًّ عذ٠ذح.
رغبػذ ػٍ ٝاٌزّخف١ف ِٓ أػشاس اَلٔجؼبصبد اٌغبصّ٠خ ٚاٌؾشاسّ٠خ .ط
ؼب ّسح.
رّٕغ ٘طٛي األِطبس اٌؾبِؼّ١خ اٌ ّ
رؾ ّذ ِٓ رغ ّّغ إٌّفب٠بد ثى ًّ أشىبٌٙب.
رخٍ ّ ٟاٌّضسٚػبد ِٓ اٌٍّ ّٛصبد اٌى١ّ١بئّ١خٚ ،ثبٌزّبٌ ٟرشفغ اإلٔزبعّ١خ اٌضساػّ١خ.
رغزخذَ رمٕ١بد غ١ش ِؼمّذحّ٠ٚ ،ىٓ رظٕ١ؼٙب ِؾٍّ١ب ً ف ٟاٌذّٚي إٌّبِ١خ.

أٔٛاع اٌطبلخ اٌّزغذدح
رأر ٟاٌطّبلخ اٌّزغذّدح ِٓ ػذّح ِظبدسٌٙٚ ،ب أٔٛاع ِخزٍفخّ٠ٚ ،ىٓ رمغّٙ١ب إٌ ٝػذّح رظٕ١فبد
ربٌ١خ:

اٌطّبلخ اٌشّغّ١خ
ظبدسح ِٓ اٌشّظ ِٚب رؾٍّٗ ِؼٙب ِٓ ؽشاسح ٚػٛء ِظذساً ٌٍطبلخ
رُؼزجش األشؼخ اٌ ّ
اٌشّغّ١خ؛ ٚ ،اٌطبلخ اٌشّغ١خ ِٓ أُ٘ ِظبدس اٌطبلخ ٌذ ٜاإلٔغبْ ،ثبػزجبس٘ب ؽبلخ ٔظ١فخ َل
رخٍف ٚساء٘ب اٌّٛاد اٌغبِخ اٌّؼشح ثبٌج١ئخ ،ثبإلػبفخ إٌ ٝأٔٙب ٔٛع ِٓ أٔٛاع ِظبدس اٌطبلخ
اٌّزغذدح ٚاٌزَ ٟل رٕفز ِغ اٌٛلذ٠ٚ ،زى ْٛعطؼ اٌشّظ ِٓ وشح وج١شح ِٓ اٌٍٙت ٚرمذس دسعخ
ؽشاسرٙب ة  ٘558وٍفٕٓ٠ٚ ،زظ ػٕٙب اٌىض١ش ِٓ اإلشؼبػبد ٚاٌفٛرٔٛبد اٌؾشاس٠خ ٚاٌؼٛئ١خ،
ٚاٌز ٟثذٚس٘ب رٕزمً إٌ ٝعطؼ األسع ِخزشلخ اٌغالف اٌغٚ ،ٞٛرزى٘ ْٛزٖ اٌفٛرٔٛبد ِٓ
ؽشاسح ٚػٛء ف ٟآْ ٚاؽذٌٚ ،زٌه ّ٠ىٓ اعزغالٌٙب ف ٟاٌزطج١مبد اٌؾشاس٠خ ٚاٌزطج١مبد اٌؼٛئ١خ
ػٍ ٝؽذ عٛاء ِٓٚ ، .أشٙش اعزخذاِبرٙب ػجش اٌزبس٠خ ػٕذِب لبَ أسخّ١ذط ثزشو١ض أشؼخ
اٌشّظ ػٍ ٝعفٓ اٌؼذ ٚثبعزخذاَ اٌّشا٠ب ٌؾشلٙب٘ٚ ،زا دٌ ً١ػٍ ٝاٌطبلخ اٌٙبئٍخ اٌّٛعٛدح فٟ
أشؼخ اٌشّظ ػٕذِب رغزغً ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ.
ّ
ٚعخشّ٘ب ثبَلػزّبد ػٍٚ ٝعبئً ٚرمٕ١بد
ؽ١ش اعزغً اإلٔغبْ اٌؾشاسح ٚاٌؼٛء فِ ٟظبٌؾٗ
رىٌٕٛٛعّ١خّ٠ٚ .ىٓ اَلعزفبدح ِٓ اٌشّّظ ف ٟر١ٌٛذ اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ ٚاٌىٙشثبئّ١خ ،فأ ِّب اٌطّبلخ
اٌىٙشثبئّ١خ فّ١ىٓ ر١ٌٛذ٘ب ِٓ خالي اٌطّبلخ اٌشّغّ١خ ثبعزخذاَ اٌّؾ ّشوبد اٌؾشاسّ٠خٚ ،أٌٛاػ
اٌخال٠ب اٌؼٛئّ١خ اٌغٙذّ٠خٚ ،اٌّؾ َّٛلد اٌفٌٛزٛػٛئّ١خ .ان متوسط زٌادة سعر الكهرباء علً
مستوي العالم حولً  %:سنوٌا مما ٌعنً انك كل سنة تدفع زٌادة  %:من المال مقابل ما
كنت تدفعه السنة الماضٌة نظٌر استهالكك نفس القدر من الكهرباء .اما الواح الطاقة الشمسٌة
توفر لك كهرباء دون مقابل مادي فهً تنتج الكهرباء طالما انه ٌوجد شمس تسقط اشعتها
علٌها وٌمكن تركٌبها فً اي مكان غٌر مستغل أو حتً علً اسطح المنازل .كما ان الطاقة
الشمسٌة ٌمكن استغاللها بشكل مباشر فً تسخٌن المٌاه أو التبٌرد او التدفئة بالطاقة
الشمسٌة دون الحاجة الً تحوٌلها لكهرباء.
وقدت ّماستخدام ّ
الرهبان باستخدام
الطاقة الشمس ٌّة فً عصر ما قبل ال ّتارٌخ ,وذلك عندما قام ّ
األسطح ّ
المذهبة إلشعال مٌزان المذبح .وفً عام  656ق .م قام أرشمٌدس بحرق األسطول
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الرومانً ,وذلك من خالل تسلٌط ضوء ال ّ
شمس علٌه من مسافة بعٌدة ,مستخدما ً فً ذلك
ّ
المراٌا العاكسة.
طً ٚعز ْٛإٌ ٝؽش٠مخ ٌزؾ ً٠ٛاٌطّبلخ اٌشّغّ١خ إٌ ٝؽبلخ ِ١ىبٔ١ىّ١خٚ ،رٌه
ٚف ٟػبَ  ٔ888رّ ٛ
غبخٕخ
 ،ٞؽ١ش لبَ ثز١ٌٛذ عٙذ ثٔ ٓ١مؾ اَلرظبي اٌ ّ
ثبعزخذاَ ِب ٠غ ّّ ٝثؼٍّّ١خ اَلصدٚاط اٌؾشاس ّ
ٚاٌجبسدح ثِ ٓ١ؼذِٔ ٓ١خزٍف ،ٓ١وبٌّٕ١ىً ٚاٌؾذ٠ذ ِضالً.
.

أبدع اإلنسان في اختراع األساليب المناسبة الستغالل
الطاقة الشمسية ،ومنها:








رمط١ش ِ١بٖ اٌجؾش :ؽ١ش ٠زُ رغّ١غ ِ١بٖ اٌجؾش اٌّبٌؾخ داخً ثشن خبطخٚ ،رٛػغ فٛلٙب
ِشا٠ب ثشىً ِبئًٚ ،ثفؼً ؽشاسح اٌشّظ رؼًّ ػٍ ٝاسرفبع دسعخ ؽشاسح اٌجشوخ،
ٚثبٌزبٌ ٟرجخ١ش اٌّ١بٖ ،ف١زغّغ اٌجخبس ػٍ ٝاٌغطؼ اٌذاخٌٍٍّ ٟشا٠ب٠ٚ ،غ ً١إٌ ٝأؽٛاع
خبطخ ٌزغّ١غ اٌّ١بٖ إٌم١خ اٌظبٌؾخ ٌٍششةٚ ،ثٙزٖ اٌؼٍّ١خ لبَ اإلٔغبْ ثؼشة
ػظفٛس ْ ٓ٠ثؾغش ٚاؽذ ،إر ؽظً ػٍ١ِ ٝبٖ ٔم١خ ِٓ عٙخٚ ،ؽظً ػٍ ٝاٌّؼبدْ
ٚاألِالػ اٌّزشعجخ ِٓ ػٍّ١خ اٌزجخ١ش ِٓ عٙخ أخش.ٜ
اٌؾّبِبد اٌشّغ١خٚ :رَغزخذَ أٌٛاؽب ً خبطخ رُشوت إٌ ٝعٕت خضاْ ِ١بٖ٠ٚ ،زُ رظّّٙ١ب
ثؾ١ش رّش داخً األٌٛاػ أٔبث١ت اٌّ١بٖٚ ،رى ْٛثبٌٍ ْٛاألعٛد ٌزغزة ؽشاسح اٌشّظ،
ٚرؼًّ ؽشاسح اٌشّظ ػٍ ٝرغخ ٓ١اٌطجمخ اٌذاخٍ١خ ِٓ األٌٛاػٚ ،ثبٌزبٌ ٟرغخ ٓ١اٌّ١بٖ
اٌّٛعٛدح فٙ١بٚ ،ثفؼً اٌخبط١خ اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّ١بٖ فئْ اٌّ١بٖ اٌغبخٕخ رشرفغ إٌ ٝأػٍٝ
ف ٟاٌخضاْ ٠ٚؾً ِؾٍٙب اٌّ١بٖ اٌجبسدح ف ٟأٔبث١ت اٌزغخ.ٓ١
اعزخذاَ اٌطبلخ اٌشّ١خ ف ٟاٌطٚ :ٟٙرظٕغ أفشاْ خبطخ ِٓ ِشا٠ب ػبوغخ رؼًّ ػٍٝ
رشو١ض أشؼخ اٌشّظ فٔ ٟمطخ ِؾذدحٛ٠ٚ ،ػغ اٌطؼبَ ف٘ ٟزٖ إٌمطخٚ ،ثغجت اٌطبلخ
اٌىج١شح اٌّٛعٛدح ف ٟأشؼخ اٌشّظ اٌّشوضح رشرفغ دسعخ ؽشاسح إٔبء اٌطؼبَ ٚرؼًّ
ػٍ ٝؽ ٗ١ٙثشىً وبًِ.
اإلػبءح إٌّضٌ١خ :فبٌٕٙذع١خ اٌؾذ٠ضخ رم َٛثزظّ ُ١إٌّبصي ٚاٌجٛ١د َلعزغالي ػٛء
اٌشّظ ثبٌىبًِ إلػبءح إٌّبصي ٚاٌزمٍ ِٓ ً١اعزخذاَ اٌىٙشثبء.

فٛائذ اٌطبلخ اٌشّغ١خ






توفر على األفراد تكالٌف االشتراك فً شركات تولٌد الكهرباء ,فمن الممكن تركٌب
األلواح الشمسٌة على أسطح المنازل ,وتولٌد الكهرباء الالزمة لتشغٌل األدوات
الكهربائٌة وإنارة المنزل ,وبالتالً تمكن األفراد من الحصول على الكهرباء من
مصادرهم الخاصة.
ال تطلب الكثٌر من أعمال الصٌانة والتركٌب ,وبالتالً توفر على األفراد مجهود
العضلً ,والمجهود المبذول فً الصٌانة ,حٌث إنه بمجرد تركٌب األحواض أو األلواح
الشمسٌة تبدأ عملها بأعلى درجات الكفاءة واإلتقان.
تحافظ على البٌئة من التلوث الضوضائً ,وذلك ألن إنتاج الطاقة الكهربائة القابلة
لالستخدام فً األلواح الشمسٌة ال ٌصدر أي صوت مزعج ,كما أنها ال تصدر أي
انبعاث ضار ٌسبب تلوث البٌئةالطاقة الشمسٌة طاقة متجددة أي أنها غٌر قابلة للنفاذ,
كما أنها من مصادر الطاقة الطبٌعٌة التً تساهم بشكلكبٌر ,فً تولٌد مختلف أشكال
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الطاقة ,فمن الممكن استخدامها فً تسخٌن الماء بدالً من الغاز والكهرباء ,أو فً
تحرٌك السٌارة بدالً من النفط ,أو حتى فً إضاءة المنزل بدالً من الكهرباء.
تحافظ على شكل المنزل وأناقته ,وذلك ألن ألواح الطاقة الشمسٌة التً تنصب على
أسطح المنازل من النادر أن تكون واضحة وظاهرة.

رغزخذَ ف ٟرذفئخ إٌّبصي ٚاٌّجبٔٚ ،ٟرٌه ِٓ خالي اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب خبطخ رؼًّ ػٍ ٝاٌزمبؽ
اٌطبلخ اٌؾشاس٠خ اٌظبدسح ِٓ اٌشّظ ،ثٛاعطخ ِبص ألشؼخ اٌشّظٚ ،رم َٛاٌؾشاسح اٌّّزظخ
ثزغخ ٓ١اٌٛٙاء اٌّٛعٛد داخً إٌّبصي ٚاألثٕ١خٚ ،رغذس اإلشبسح إٌ ٝأْ ٘زا اٌغٙبص ٠طٍك ػٍٗ١
اعُ ِغّغ اٌطبلخ اٌشّغ١خ اٌؾشاس٠خ٘ٚ ،زا اٌغٙبص ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىِ ْٛظٕؼب ً ِٓ اٌّٛاد
اٌجالعز١ى١خ أ ٚاٌّٛاد اٌضعبع١خٚ ،رؼزجش ٘زٖ اٌطش٠مخ ف ٟرذفئخ إٌّبصي ر ّؼذ ِٓ أفؼً اٌطشق،
ٚرٌه ٌّب رّزبص ثٗ ِٓ ص٘ ِذ اٌضّٓ ِمبسٔخ ثغ١ش٘ب ِٓ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف ٟرذفئخ األثٕ١خ
ِّ١ضاد اٌطبلخ اٌشّغّ١خ







رى ْٛاٌزمٕ١بد اٌز ٟرغزخذَ ف٘ ٟزا إٌٛع ِٓ اٌطبلخ اٌّزغذدح ثغ١طخ ٔغج١ب ً ػٕذ
ِمبسٔزٙب ثبٌزمٕ١بد اٌز ٟرغزخذَ فِ ٟظبدس اٌطبلخ األخشِ ٜضً اٌش٠بػ.
رؼزجش اٌطبلخ اٌشّغ١خ ِظذساً إِٓب ً ث١ئ١بً ،وّب أّٔٙب ؽبلخ طذ٠مخ ٌٍج١ئخ فال رُؾذس أٞ
شىً ِٓ أشىبي رٍٛس اٌغٚ ،ٛرٌه ٠غؼً ِٕٙب ِؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚاٌؾ١بح اٌج١ئ١خ ثشىً
ػبَ.
رؼزجش ِظذساً دائّب ً ٌٍطبلخ ،فال رفٕ ٝإَل ػٕذ فٕبء اٌؼبٌُ.
َل ٍ٠ضَ إلٔزبط ٘زٖ اٌطبلخ اعزخذاَ أٛٔ ٞع ِٓ اٌٛلٛد ِّب ٠غؼٍٙب ِظذس لٍ ً١اٌزىٍفخ.
َل رؾزبط ف ٟاٌغبٌت ٘زٖ اٌطبلخ إٌ ٝاٌىض١ش ِٓ اٌمطغ اٌّزؾشوخ إلٔزبعٙب.

ػٛ١ة اٌطبلخ اٌشّغّ١خ





وفبءح اٌخال٠ب اٌشّغ١خ رمذس ثؾٛاٌ % ٕٓ ٟفمؾٚ ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رٌه فّب رضاي
اٌذساعبد اٌؼٍّ١خ ٚػٍّ١بد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ػٍ ٝاٌخال٠ب لبئّخ ٌشفغ ِؼذي اٌىفبءح.
اسرفبع أعؼبس اٌجطبس٠بد اٌز ٟرغزخذَ ف ٟرخض ٓ٠اٌطبلخ اٌشّغ١خ ،وّب أٔٗ ِٓ اٌظؼت
رخض٘ ٓ٠زٖ اٌطبلخ ثذ ْٚخغبسح وّ١بد وج١شح ِٕٙب.
رىٍفخ إٔشبء ٔظبَ شّغِ ٟىٍف رمش٠جبًٌٚ ،ىٓ ػٍ ٝفزشاد ؽٍ٠ٛخ ٠ى ْٛاعزخذاَ ٘زٖ
اٌطبلخ ِشثؼ.
ػذَ رٛفش اٌطبلخ اٌشّغ١خ ٌطٛاي اٌ ،َٛ١وّب أّْ ٚعٛد٘ب أ ٚػذَ ٚعٛد٘ب ٠زغ١ش ثزغ١ش
فظٛي اٌغٕخ ِّب ٠غؼً ٘زا اٌّظذس غ١ش صبثذ ثبٌٕغجخ ٌٍىض١ش.ٓ٠

اسرفبع رىٍفخ اٌّؼذاد اٌز ٟرؾٛي اٌطبلخ اٌؾشاس٠خ إٌبرغخ ِٓ اٌشّظ ٌطبلخ وٙشثبئ١خ أ ٚؽبلخ
وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ِّب ٠ظؼت ٚعٛد ِضً ٘زٖ اٌّؼذاد ٌذ ٜاٌىض١شٓ٠

بالطبع كل شًء له سلبٌات كما أن له اٌجابٌات وفً موضوعنا هذا سنتحدث
وبحٌادٌة عن اٌجابٌات الطاقة الشمسٌة وسلبٌات الطاقة الشمسٌة.
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اٌجابٌات الطاقة الشمسٌة:
 الطاقة الشمسٌة بالطبع سترفع من قٌمة منزلك او المبنً او المشروع الذيستقوم بتركٌب نظام الطاقة الشمسٌة علٌه.
 بالنسبة للعالم العربً الطاقة الشمسٌة تعتبر مصدر متوفر جدا وزو جدويعالٌة.
 الطاقة الشمسٌة هً افضل الحلول فً المناطق النائٌة التً ال تصلها خطوطالكهرباء العمومٌة.
 الطاقة الكهربٌة ال تصدر اي تلوث كما انها ال تصدر ضوضاء كما فً حالةالمولدات.
 ال ٌستطٌع أحد ان ٌحتكر الشمس لصالحه فً ٌوم من األٌام. فً تطبٌقات الفضاء الطاقة الشمسٌة هً مصدر الطاقة الكهربٌة. علً الرغم من ان تكلفة انشاء انظمة الطاقة الشمسٌة لٌست رخٌصة الثمن االانها تجعلك ال تدفع فاتورة كهرباء مقابل استهالكك.
 ٌمكن تركٌب انظمة الطاقة الشمسٌة فوق األسطح او حتً علً ظهر اماكن ركنالسٌارات كحل لعدم توفر مساحة لتركٌبها.
 معظم االلواح الشمسٌة والسخانات الشمسٌة تأتً بضمان ٌصل الً  69سنةفعمرها االفتراضً كبٌر.
سلبٌات الطاقة الشمسٌة:
 أحد اكبر عٌوب او سلبٌات انظمة الطاقة الشمسٌة هو تكلفتها المبدأٌة المرتفعةفتكلفة انشائها كبٌرة نسبٌا.
 الطاقة الشمسٌة ال ٌمكن تولٌدها الً اثناء ساعات سطوع الشمس وبذلك فاننصف الٌوم تقرٌبا ال تقوم بانتاج الطاقة فٌه.
 الضباب والسحب ٌقلل من كفاءة انظمة الطاقة الشمسٌة. الواح الطاقة الشمسٌة بحاجة الً ان تكون نظٌفة باستمرار وخالٌة من االتربةوالعوالق حتً تستطٌع ان تعمل بكفاءة.
 -المناطق غزٌرة المطر تكون كفاءة انظمة الطاقة الشمسٌة فٌها قلٌلة جدا.
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اٌطّبلخ اٌؾّ٠ٛ١خ:
هى الطاقة المستخرجة من المواد العضوٌة ذات األصل النباتى أو الحٌوانى وتعتبر الطاقة
الحٌوٌة أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة حٌث تتمٌز بقلة اإلنبعاثات الغازٌة الضارة عند
إحتراق الوقود مقارتة بالمواد التقلٌدٌة المستخدمة حالٌا فى إنتاج الطاقة وأبرزها المواد
األحفورٌة (الفحم والغاز والبترول)
وٌمكن استخدام تلك المواد العضوٌة فى استخراج الوقود الحٌوى على شكل سائل أو غاز
فعلى سبٌل المثال وبعد معالجة الزٌوت المستخرجة من بذور بعض النباتات معالجة كٌمائٌة
معٌنة ٌمكن إنتاج ماٌسمى بالدٌزل الحٌوى ()Biodiesel
والذى ٌعتبر بدٌال طبٌعٌا عن الوقود األحفورى لتشغٌل المحركات والمركبات وأٌضا ٌمكن
استخراج الغاز الحٌوى أو الباٌوجاز( )Biogasبتخمٌر المخلفات الزراعٌة فى مكامٌر
خاصة بمعزل عن الهواء.

مصادر الطاقة الحٌوٌة
تتنوع مصادر انتاج الطاقة الحٌوٌة فقد تكون بعض النباتات التى تزرع خصٌصا لهذا الغرض
مثل الذرة وفول الصوٌا واللفت وقصب السكر وعباد الشمس ونخٌل الزٌت وحتى القمح كل
تلك المزروعات ٌمكن منها استخراج الوقود الحٌوى كذلك المخلفات الزراعٌة والفضالت.

14

الدٌزل الحٌوي ( )Biodieselو اإلٌثانول ()Ethanol
بإجراء بعض التفاعالت الكٌمائٌة على الزٌوت المستخرجة من النباتات أوالشحوم الحٌوانٌة
ٌمكن تحوٌلها الى وقود ساائل ٌستخدم كوقود لتسٌٌرالمركبات والشاحنات ومولدات الكهرباء
مثل الباٌودٌزل واإلٌثانول الذى ٌمكن ان ٌحل محل الوقود األحفورى أو ٌخلط معه
إن العدٌد من الدول قد فامت بالتوسع فى زراعة المحاصٌل المنتجة للوقود الحٌوى لتحل محل
البترول ومشتقاته كقصب السكر(البرازٌل) وزٌت النخبل (دول شرق آسٌا) والذرة وفول
الصوٌا ( الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة) و اللفت ( أوروبا
ومن الجدٌر بالذكر أن بعض الدول قد بدأت استزراع شجٌرات الجاتروفا وسقٌها سبمٌاه
الصرف الصحى المعالجة فى المناطق الصحراوٌة والتى تعطى بذورا زٌتٌة ذات تشبع ٌقدر
بحدود  %84وال شك أن إستخدام مثل تلك الطرق تعتبر ذات فوائد عدٌدة فباإلضافة
إلستخراج الوقود الحٌوى منها فإنها تعتبر أٌضا مفٌدة من ناحٌة التخلص اآلمن من مٌاه
الصرف الصحى باإلضافة الى مقاومة التصحر فى األماكن الصحراوٌة فهذه النباتات تقبل
المٌاه ذات الملوحة العالٌة وأٌضا ٌمكن زراعتها فى األرض الغٌر صالحة إلنتاج المحاصٌل
الغذائٌة وكذلك تتحمل ظروف الجفاف ولعل من الضرورى اآلن التوسع فى األبحاث حول تلك
الطرق الخالفة بالذات فى الدول النامٌة وذات الطبٌعة الصحراوٌة وٌذكر أٌضا ان نبات
الجتروفا لٌس هو الوحٌد فى هذا المقام إذ ٌمكن اٌضا إستخدام نبات الجوجوبا والخروع
وهً أٌضا من النباتات الصحراوٌة المقاومة للظروف المناخٌة القاسٌة
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والملوحة وتصلح حتى فً االراضى الفقٌرة باستخدام مٌاه الصرف الصحى

عملٌة بناء أحد أحواض تخمٌر المخلفات النتاج الباٌوجاز
الغاز الحٌوى Biogas
تمثل المخلفات الزراعٌة عبئا على البٌئة اذ غالبا ماٌتم التخلص منها بالحرق فى
الهواء الطلق محدثة اثار ضارة بالبٌئة من انبعاث الغازات الضارة كأول وثانى
أكسٌد الكربون و السحب الدخانٌة والمخلفات الكربونٌة ولعل استخدام المخلفات
الزراعٌة فى انتاج هذا النوع من الطاقة حال مثالٌا للتخلص من تلك المخلفات
تعتمد هذه الطرٌقة على جمع المخلفات الزراعٌة مع روث الحٌوانات ووضعها
داخل مكامٌر خاصة معزولة تماما عن الهواء بعد خلطها بالمٌاه وبفعل التحلل
الالهوائى لتلك المكونات (التخمٌر) بواسطة أنواع معٌنة من البكترٌا ٌنتج الغاز
الحٌوى أو الباٌوجاز ( )Biogasوهو غاز عدٌم اللون وغٌر سام ورائحته تشبه
رائحة الغاز الطبٌعى وٌتكون من مركب غازى المٌثان  %09و ثانى أكسٌد
الكربون  %64باإلضافة إلى بعض الغازات االخرى بنسب قلٌلة كالهٌروجٌن
والنٌتروجٌن وكبرٌتٌد الهٌروجٌن الذى ٌعطى الغاز الحٌوى رائحته الممٌزة
ٌستطٌع المتر المكعب من الغاز الحٌوى إعطاء ماٌقارب  8944كٌلو كالورى
وهى نسبة معقولة


كما ٌتخلف عن عملٌة انتاج الطاقة الحٌوٌة مواد صلبة والتى ٌمكن
إستخدامها كسماد طبٌعى عالى القٌمة لتسمٌد التربة وأٌضا ٌمكن إضافته
كمكون من مكونات علف الحٌوان نظرا لقٌمته الغذائٌة العالٌة وخلوه من
المٌكربات والجراثٌم التى تموت بفعل النفاعالت الكٌمائٌة داخل المكامٌر
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إن تناقص موارد الطاقة المتوقع حدوثه ,دفع العدٌد من الدول إلى البحث عن
مصادر بدٌلة للوقود وإٌجاد الحلول لتجاوز مشكلة عدم الوفرة المتوقعة فً الوقود
ساألحفوري؛ لذلك قد ٌكون الوقود الحٌوي هو البدٌل األمثل ,إذ ٌعرف بأنه هو
الطاقة المستدامة من الكائنات الحٌة سوا ًء الحٌوانٌة منها أو النباتٌةوهو ٌعتبر
من أهم مصادر الطاقة المتجددة على خالف غٌرها من الموارد الطبٌعٌة ,مثل
النفط وكافة أنواع الوقود األحفوري والوقود النووي ,لذلك سعت الكثٌر من الدول
لزراعة أنواع معٌنة من النباتات خصٌصا ً الستخدامها فً مجال الوقود الحٌوي,
ومنها الذرة وفول الصوٌا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,وقصب السكر فً
البرازٌل ,وزٌت النخٌل فً شرق آسٌا..
كما تم الحصول على الوقود الحٌوي من التحلٌل الصناعً للمزروعات والفضالت,
وبقاٌا الحٌوانات التً ٌمكن إعادة استخدامها .مثل القش والخشب والسماد إضافة
إلى تحلل النفاٌات ومخلفات األغذٌة ,التً ٌمكن تحوٌلها إلى الغاز الحٌوي.
وتستخدم الدول الوقود الحٌوي لتقلٌص اعتمادها على المصدر األساسً للوقود
أال وهو النفط ,ففً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مثالً تسعى إلى تقلٌص اعتمادها
على النفط بنسبة  %64فً العام  6450وتعوٌضه باستخدام الوقود الحٌوي.
المزاٌا
رغم المزاٌا التً ٌتمتع بها الوقود الحٌوي من رخص تكلفته وإمكانٌة إنتاجه فً
أي وقت وفً أي مكان من العالم ,بسبب توافر موارده األولٌة وعدم تقٌدها بأي
عوامل جغرافٌة أو طبٌعٌة ,إضافة إلى إمكانٌة استخراجه من المخلفات الزراعٌة
والحٌوانٌةٌ ,بقى للتوسع غٌر المدروس فً إنتاجه خطر ٌهدد بارتفاع أسعار
الغذاء ,وتشكٌل الخطر على األمن الغذائً العالمً ,والبد إلنتاج الوقود الحٌوي
االلتزام ببعض التدابٌر والسٌاسات ,للحفاظ على إنتاجه بطرٌقة مستدامة بٌئٌا ً
واقتصادٌا ً واجتماعٌاً.








حماٌة الفقراء وعدٌمً األمن الغذائً ,أي دون التأثٌر على أسعار الغذاء
العالمً .حماٌة الفقراء وعدٌمً األمن الغذائً ,أي دون التأثٌر على أسعار
الغذاء العالمً.
ضمان االستدامة البٌئٌة ,فعلى الرغم من المكاسب التً ٌمكن أن ٌحققها
إنتاج الوقود الحٌوي فأن إنتاجه ٌنطوي أٌضا ً على إمكانٌة الضرر بالبٌئة,
وتأثٌر التوسع فً إنتاجه على موارد األرض ,والمٌاه وعلى التنوع
البٌولوجً.
االستفادة من فرصة التنمٌة الزراعٌة والرٌفٌة.
إعادة النظر بالسٌاسات القائمة بشأن الوقود الحٌوي.
جعل النظام الدولً نظاما ً داعما ً لتنمٌة الوقود الحٌوي تنمٌة مستدامة.
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ثورة جدٌدة فً عالم الطاقة ..بكتٌرٌا الوقود الهٌدروجٌنً !

أنواع الوقود الحٌوي




الغاز الحٌوي.
اإلٌثانول.
الدٌزل الحٌوى

سلبٌات الوقود الحٌوي
تواجه تقنٌات إنتاج الوقود الحٌوي الكثٌر من االنتقادات ،بسبب التوسع المستمر
الذي تقوم فٌه الدول للحصول على هذا النوع من الطاقة ،مما ٌتسبب بآثار ضارة
على البٌئة واألمن الغذائً والتؤثٌر على التربة.
المخاوف األساسٌة التً ظهرت من التوسع فً إنتاجه من المحاصٌل الزراعٌة بؤنه
سوف ٌإدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبٌر ،وكان العام  6440خٌر دلٌل
على ارتفاعها ،مما جعل البعض ٌإكد أن التوسع فً إنتاجه سٌؤتً على حساب
الشعوب الفقٌرة.
من هنا أكد الخبراء على ضرورة التوسع فً اإلنتاج من المخلفات الزراعٌة ،ولٌس
على حساب المحاصٌل نفسها ،عمالً بمبدأ حماٌة اإلنسانٌة ،حٌث حذر خبراء من
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األمم المتحدة من التوسع فً إنتاجه مإكدٌن على الضرر الذي سٌلحق بالموارد
الغذائٌة..
وطالبوا بمنع إنتاجه من المحاصٌل الزراعٌة الرئٌسٌة ،مثل القمح والذرة والشعٌر،
ألنه ٌنعكس سلبا ً على الشعوب الفقٌرة ،حٌث كشف تقرٌر لمنظمة الفاو أن التوسع
فً إنتاج الوقود الحٌوي بنسبة ٌ%5إدي إلى تجوٌع  :4ملٌون إنسان فً العالم.
مصادر إنتاج الوقود الحٌوي
وقود الطحالب :ألن الطحالب تنمو فً المٌاه فإنها تتغلب على واحدة من المشاكل األساسٌة
التً تواجهها أنواع الوقود الحٌوي األخرى ,وهً التنافس على األرض مع المحاصٌل
الزراعٌة األخرى .وبعض األشكال الشائعة من الطحالب هً األعشاب البحرٌة وزبد ال ُبرك
المائٌة ,والتً التعتبر نباتات حقٌقة ولكنها تقوم بعملٌة التمثٌل الضوئً ,حٌث ٌمكن للطحالب
تخزٌن ما ٌصل إلى %94من وزن أجسامها من الدهون ,وبالتالً تنتظر تحوٌلها إلى الغاز
إلنتاج اإلٌثانول.
الذرة :تعتبر أكبر مصادر الوقود الحٌوي ,فً الوقت الراهن ولكنها تحتاج إلى مجهود كبٌر,
وٌعتبر اإلٌثانول المستخرج منها أكثر استدامة من البترول ,لكن عملٌة إنتاج الوقود منها
مكلفة ,ولدٌها معدالت استهالك عالٌة للطاقة.
قصب السكر :فً عالم إنتاج الوقود الحٌوي فإن قصب السكر ٌعتبر المصدر الثانً األكثر
استخداما ً على نطاق واسع بعد الذرة.
الدهون الحٌوانٌةٌ :مكن تحوٌل بقاٌا الدهون من المنتجات الغذائٌة الحٌوانٌة إلى زٌت
واستخدامه بعد ذلك كوقود للسٌارات ,ولكن تحتل الدهون الحٌوانٌة مرتبة منخفضة فً قائمة
إنتاج الوقود الحٌوي بسبب الصعوبة فً تجمٌعها.
المخلفات الورقٌةٌ :رى بعض الباحثٌن إمكانٌة تحوٌل بعض المخلفات إلى إنتاج الوقود
الحٌوي ,ولكن المخلفات الورقٌة تأتً فً أسفل قائمة مصادر إنتاج الوقود الحٌوي.
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أجٌال الوقود الحٌوي
الجٌل األول






الزٌوت النباتٌة.
الدٌزل الحٌوي.
الغاز الحٌوي.
الكحول الحٌوي.
الغاز الصناعً

الجٌل الثانً








محاصٌل غٌر غذائٌة.
المخلفات الحٌوٌة كالقش والخشب.
محاصٌل متخصصة بالطاقة الحٌوٌة وتتضمن:
الوقود الحٌوي السلٌلٌوزي.
الهٌدروجٌن الحٌوي.
ثنائً مٌثل الحٌوي.
دٌزل الهٌدروجٌن الحٌوي.
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الجٌل الثالث
وقود الخالٌا النباتٌة ’’الزٌت الطحلبً’’ وفٌه نسبة الزٌت من  %94-64من الوزن
الجاف ,ومعدل سرٌع للنمو ,كما تعٌش فً المٌاه المالحة.
وتحسبا ً لنضوب النفط المتوقع ولغٌره من األسباب االقتصادٌة والسٌاسٌة والبٌئٌة ,اتخذت
العدٌد من البلدان مجموعة من اإلجراءات فً اتجاه تعدٌل منظومة الطاقة وإٌجاد مصادر
متنوعة وبدٌلة لها.
ورغم توقع هٌمنة الوقود األحفوري بنسبة تصل إلى  %04من امتدادات الطاقة على
المستوى العالمً ,إال أنه من المرجح أن تنخفض نسبة مساهمته فً النمو الذي تشهده
الطاقة من  %04إلى  ,%:9وكما تتمثل أهم مصادر الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسٌة
وطاقة الرٌاح والطاقة الحٌوٌة..
وهً الطاقة المستمدة من الكتلة الحٌوٌة للكائنات الحٌوانٌة والنباتٌة كما أسلفنا الذكر سابقاً.
وٌحتل بذلك الوقود الحٌوي كمصدر للطاقة المتجددة أو البدٌلة مرتبةمتقدمة من حٌث حجم

االستثمارات الموجهة له ,والتً تصل إلى ما ٌقرب من  %6:لٌحتل المرتبة
الثانٌة بعد طاقة الرٌاح.

صور مؤلمة توضح التأثٌر ال ُممٌت لالحتباس الحراري حول العالم!
دوافع التوجه إلنتاج الوقود الحٌوي
أمن الطاقةٌ :ؤتً الوقود الحٌوي ضمن مصادر الطاقة البدٌلة ،التً توفر إمكانٌة
تؤمٌن مصادر الطاقة فً مواجهة التقلبات المستمرة فً أسعار النفط والترتٌب
الحتمالٌة مرحلة ما بعد النفط.
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النهوض بالقطاع الزراعً والتنمٌة فً المجتمعات الرٌفٌة :حٌث ٌفترض أن
ٌساهم التروٌج إلنتاج الوقود الحٌوي فً إعادة صٌاغة هٌاكل القطاعات الزراعٌة،
من حٌث إمدادات المواد األولٌة الزراعٌة الالزمة إلنتاجه ونمو فرص التشغٌل
وتولٌد الدخول.
مواجهة مشكالت البٌئة والتغٌرات المناخٌةٌ :حتل الوقود الحٌوي موضعا ً هاما ً فً
هذا المجال حٌث ٌفترض أن ٌحقق إمكانٌة خفض دورة االنبعاثات السلبٌة على
البٌئة ،بتكلفة أقل من تلك المرتبطة بخٌارات أخرى مثل الطاقة الشمسٌة ،وبفاعلٌة
أكبر مقارنة مع الوقود األحفوري.

قٌود وأعباء مصاحبة للتوسع فً إنتاج الوقود الحٌوي
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القٌود االقتصادٌة:حدود قدرة الوقود الحٌوي على اإلحالل محل الوقود التقلٌدي,
فقد بلغت حصة الوقود الحٌوي فً العام  6440ما ٌقدر بــ  %54من العرض
العالمً للطاقة ,كما ٌضاف لها محدودٌة قدرة القطاع الزراعً على تلبٌة متطلبات
إنتاج الوقود الحٌوي.
القٌود السٌاسٌة:ترتبط القٌود السٌاسٌة باألعباء والتكلفة السٌاسٌة واالجتماعٌة
للتوجه إلنتاج الوقود الحٌوي ,فً البلدان النامٌة تحدٌداً فً ضوء التوسع فً
زراعة محاصٌل الطاقة ,وما قد ٌثٌره هذا التوجه من تفاقم مشكلة الغذاء.
القٌود األخالقٌة :تبرز هذه القٌود فً ضوء إعالن بعض الدول النامٌة غٌر
المنخرطة فً إنتاج الوقود إدانتها فً محافل دولٌة إلنتاجها من المنتجات
الزراعٌة ,لما ٌتضمنه من تحوٌل غذاء اإلنسان إلى غذاء لآللة فً الوقت الذي
تعانً فٌه الكثٌر من الدول أزمات غذائٌة وصلت إلى حد المجاعات.
ولكن ٌبقى لالكتشافات البترولٌة فً مناطق مختلفة من العالم وخاصة فً الشرق
األوسط دوراً هاما ً فً إعادة ترتٌب منظومة الطاقة الحالٌة المستقبلٌة ,وصٌاغتها
فً اتجاه إعادة النظر فً سٌاسات التوسع أو اإلسراع فً إنتاج الوقود الحٌوي
وبدائل الطاقة عامة..
إضافة إلى عقلنة أسعار النفط ,ما سٌقلل من تنافسٌة الوقود الحٌوي وتضعف
اتجاهات اإلسراع والتوسع فً إنتاجه .إن صعود الوقود الحٌوي ال ٌمثل سوى
مرحلة جدٌدة ممتدة فً الحضارة اإلنسانٌة التً شهدت التحول من وقود الفحم
التقلٌدي إلى البترول ,ومنه إلى مصادر متجددة من الطاقة التً تحمل فً طٌاتها
من الفرص والتحدٌات والتداعٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئة واإلنسانٌة,
وٌبقى إنتاج الوقود الحٌوي رهن تجاذبات دولٌة بٌن مؤٌد لعملٌة اإلنتاج وبٌن
معارض لها بدوافع أخالقٌة.

ؽبلخ اٌ ّش٠بػ


٘ ٟاٌطبلةخ اٌزة ٟرزشة ّىً ٔز١غةخ لة ّٛح اٌش٠ةبػٚ ،رُغةزخذَ فة ٟرشةغ ً١اٌؼذ٠ةذ ِةٓ األشة١بء،
ٚرُظةةّٕف ثأٔٙةةب ٚاؽةةذح ِةةٓ ٚعةةبئً اٌطبلةةخ اٌّزغةةذدح ،أ ٞاٌزةةَ ٟل رٕفةةذٚ ،رؼزجةةش لٍٍ١ةةخ
اٌزىٍفخ؛ ٌزٌه رَغؼ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌةذٚي إٌة ٝاَلعةزفبدح ِٕٙةب وٛعةٍ ٍ١خ ِغةبػذح ػٍة ٝرةٛف١ش
اٌطبلخ اٌزشغ١ٍ١خ اٌالصِخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ لطبػبد اٌؼًّ ٚإٌّبصي.



ُ٠ؼ ّذ اٌفشاػٕخ فِ ٟظش أ ّٚي ِٓ اعةزخذِٛا ؽبلةخ اٌش٠ةبػ فة ٟاٌؼةبٌُٚ ،رٌةه ِةٓ أعةً دفةغ
ّ
ٌؼةخ اٌّ١ةبٖ ػةٓ ؽش٠ةك
طخ ث ُٙف ٟاٌّبء ِٓٚ ،صة ُّ اعةزخذِٙب اٌظةْٛ١ٕ١
اٌّشاوت اٌخب ّ
ّ
ً
ؽٛاؽ ٓ١اٌٛٙاءٚ ،رؼزجش اٌذّٔبسن ِٓ أوضش اٌذٚي اعةزخذاِب ٌطبلةخ اٌش٠ةبػ؛ ؽ١ةش رُغطةٟ
ؽةةٛاٌِ %ٕٓ ٟةةٓ ِةةٛاسد اٌطبلةةخ اٌّٛعةةٛدح فٙ١ةةبّّ ِ ،ةةب عةةبػذ ػٍةة ٝرؾغةة ٓ١إٔزةةبعُٙ
اٌىٙشثبئٚ ،ٟص٠بدح عشػزٗ.
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ٍ٠غأ اإلٔغبْ إٌ ٝاَلػزّبد ػٍ ٝرٛسثٕ١بد اٌ ّش٠بػ َلعزخشاط اٌطّبلخ ِةٓ اٌ ّش٠ةبػٚ ،ر١ٌٛةذ
اٌطّبلخ اٌىٙشثبئّ١خ ِٕٙب ،وّب رغزخذَ ؽبلخ اٌ ّش٠بػ إلٔزبط اٌطّبلخ اٌّ١ىبٔ١ىّ١ةخ فّ١ةب ُ٠غة ّّٝ
شةةّظ اٌةةز٠ ٞغةةمؾ ػٍةة ٝعةةطؼ اٌىةةشح
ثطةٛاؽ ٓ١اٌٙةةٛاءِٚ .ةةب ٠مةةبسة ِٕ %ةةٓ ػةةٛء اٌ ّ
ّ
ً
ً
األسػّ١خ ٠زؾ ّٛي إٌ ٝؽبلخ ؽشوخ ٌٍش٠بػٚ .رؼ ّذ ٘زٖ وّّ١خ ٘بئٍخ ِٓ اٌطبلخٚ ،اٌز ٟرفة١غ
 ٞػبَ ِٓ األػٛاَ.
ػٓ ؽبعخ اٌؼبٌُ ِٓ اَلعزٙالن ف ٟأ ّ

ٌٚطبلخ اٌ ّش٠بػ اعزخذاِبد ِزؼذّدح ِٓ ،أثشص٘ب:
o

o

ّ
ّ
ّ
فّؼخبد اٌ ّش ٞاٌز ٟرؼًّ ثبٌ ّش٠بػ
ِؼخبد اٌ ّش٠بػ.
ػخ اٌّ١بٖ ثبعزخذاَ ؽبلخ
ِٕزششح ثىضشح ف ٟأعزشاٌ١بٚ ،أعضاء ِٓ أفش٠م١بٚ ،آع١بٚ ،أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ.
ٚسثّّب ٠ز ُّ اعزخذاَ ؽبلخ اٌ ّش٠بػ لش٠جب ً ف ٟر١ٌٛذ اٌىٙشثبء ف ٟاٌّضاسع ٚإٌّبصي،
ٚرٌه ثزىٍفخ أل ًّ ِٓ رىٍفخ اعزخذاَ اٌٛلٛد.
غفٓ ٚدفغ أششػزٙبٚ .رّزبص ثأّٔٙب ّ٠ىٓ اَلػزّبد ػٍٙ١ب رّبِب ً وجذً٠
رؾش٠ه اٌ ّ
عّ١ذ ٌٍٛلٛد األؽفٛسٚ ،ٞرزٛفّش ثشىً دائُ ِٚزغذ ّد ثبعزّشاسٚ ،رؼزجش ِٓ أوضش
ظذ٠مخ ٌٍج١ئخ.
ِظبدس اٌطّبلخ إٌّظ١فخ ٚاٌ ّ

و١ف رؼًّ ؽبلخ اٌش٠بػ
رؼزّذ ؽبلخ اٌش٠بػ ػٍ ٝآٌ١خ ػًّ ِؾذدح ثٕب ًء ػٍِ ٝغّٛػ ٍخ ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌّؾ١طخ
ثٙب:ٟ٘ٚ ،






اَلػزّبد ػٍ ٝاٌشّظ :رؼًّ اٌشّظ ػٍ ٝرغخ ٓ١ثؼغ إٌّبؽك ػٍ ٝعطؼ األسع،
ِ ّّب ٠ؤدّ ٞإٌ ٝسفغ دسعخ ؽشاسرٙب.
ّ٠زض عضءاً ِٓ دسعخ اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ اٌزٔ ٟششرٙب اٌشّظ ف ٟإٌّطمخ
اٌٛٙاء:
ّ
اٌز ٟرؼ ّشػذ ٌٙب ِٓٚ ،ص ُّ ٠جذأ ٘زا اٌٛٙاء ثبَلسرفبع إٌ ٝؽجمبد عبٌغالف اٌغ ٞٛاٌ ُؼٍ١ب؛
ٚرٌه ألّْ ؽغُ اٌٛٙاء اٌؾبس أخف ِٓ اٌٛٙاء اٌجبسدٚ ،رّزبص عضئ١برٗ ثغشػخ اٌؾشوخ.
ؽذٚس اٌز١بساد :رجذأ ر١بساد اٌٛٙاء اٌجبسد ثبَلٔذفبع ٌغ ّذ اٌفشاغبد اٌز ٟأؽذصٙب اٌٛٙاء
اٌؾبس ػٕذ طؼٛدٖ ٌطجمبد أػٍّّ ِ ،ٝب ٠ؤدّ ٞإٌ ٝرش ّىً ٘جٛة لٌٍ ٞٛش٠بػ٘ٚ ،ىزا
رزى ْٛؽبلخ اٌش٠بػ.

إٔزبط اٌىٙشثبءكٌف ٌمكن انتاج الكهرباء او تولٌد الكهرباء
من الرٌاح ؟
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ٌمكن عمل نظام منزلً صغٌر لمحاكاة نظام التولٌد بطاقة الرٌاح بمواد وادوات
بسٌطة وذلك بإتباع الخطوات التالٌة من اجل انتاج الكهرباء او تولٌد الكهرباء من
الرٌاح
استعملت الرٌاح قدٌما كمصدر لطاقة السفن عن طرٌق االشرعة وفٌما بعد ظهرت
طواحٌن الهواء التً كانت تستعمل لطحن الحبوب فً كثٌر من الدول االوروبٌة
وخاصة هولندا ,والٌوم تنتشر مراوح تولٌد الكهرباء بإستخدام طاقة الرٌاح فً
عدة دول شاطئٌة ,وٌسمى كل نظام انتاج للطاقة من الرٌاح ب” مزرعة الرٌاح ”
بغض النظر عن عدد المراوح التً تعمل فٌه ,تتصل اغلب مزارع الرٌاح العاملة
فً العالم مباشرة بشبكات الكهرباء العامة حتى لو كانت مملوكة لشركات ومصانع
خاصة.
مع التطور التقنً الكبٌر والقدرة على انتاج مراوح بأقطار كبٌرة قد تصل الى اكثر
من  594متر وتطور صناعة التوربٌنات ,اصبح باالمكان تغذٌة مناطق كاملة من
العالم بالطاقة القادمة من تلك التوربٌنات ,اذ تعتمد عدد من الدول حالٌا على طاقة
الرٌاح كمصدر اساسً للطاقة كدول شمال اوروبا ومنها فلندا والدنمارك ,فٌما
تستحوذ الصٌن على اعلى نسبة نمو فً السنوات الخمس االخٌرة وبذلك تحتل
المرتبة االولى عالمٌا ,وال تستطٌع كثٌر من دول العالم انشاء مزارع للرٌاح اما
لعدم وجود مساحات شاطئٌة او داخلٌا لها القدرة على استٌعاب تلك المزارع واما
لعدم توفر االستثمارات الضخمة الالزمة النشائها.
تنتشر مزارع الرٌاح فً المناطق الشاطئٌة وذلك لثبات سرعة الرٌاح فً معظم
اٌام السنة وثبات اتجاهها لعدم تأثرها بالعوائق الجغرافٌة كالجبال ,لكن هناك
محاوالت بدأت تظهر فً عدد من الدول غٌر الشاطئٌة لتركٌب انظمة بعٌدة عن
الشاطًء وذلك باالستعانة بتوربٌنات ومراوح قادرة على التكٌف مع المتغٌرات
التً تطرأ على حركة الرٌح.

انتاج الكهرباء من الرٌاح
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ٌتكون نظام تولٌد الكهرباء من الرٌاح من توربٌن ٌرتبط بمروحة عمالقة لتدوٌره
وٌنصب النظام على اعمد عالٌة قد ٌصل اتفاعها الى اكثر من  694متراً حسب
قطر المروحة المستعملة ,وٌزود التوربٌن بصندوق تروس لتنظٌم الحركة وبنظام
كوابح لتخفٌف سرعة الدوران فً االٌام العاصفة ,وٌمكن عمل نظام منزلً صغٌر
لمحاكاة نظام التولٌد بطاقة الرٌاح بمواد وادوات بسٌطة وذلك بإتباع الخطوات
التالٌة:
من اجل تولٌد الكهرباء من الرٌاح الٌك الخطوات التالٌة :
ٌ -5مكن االستعانة بمولد الكهرباء الموجود فً السٌارة ( الدٌنمو) لٌحل محل التوربٌن
وللحصول على طاقة اكبر ٌمكن استعمال احد المولدات المخصصة للشاحنات او االحافالت
الكبٌرة .
 -6لصناعة المروحة تستعمل انابٌب بالستٌكٌة بقطر  7-6انش وٌمكن استعمال انابٌب البولً
فٌنل كلوراٌد المخصصة لتمدٌدات المجاري فهً خفٌفة الوزن ومتٌنة ,بحٌث ٌتم قص االنبوب
طولٌا بشكل مائل للحصول على شفرات المروحة بحٌث ٌتم عمل ثالث شفرات برأس رفٌع
وقادة عرٌضة تماما كالتً فً النظام التجاري الضخم ,وٌمكن تحدٌد طول الشفرات حسب
حجم الدٌنمو المستخدم وسرعة الرٌاح فً المنطقة.
ٌ -7تم تثبٌت شفرات المرحوة الثالث على قاعدة معدنٌة دائرٌة وتثبت المروحة بإحكام
بمحور الدٌنمو.
ٌ -8تم استعمال برج طله من  8-7امتار او اكثر حسب االمكانات الفنٌة المتوفرة ,من المعدن
وٌمكن استعمال انبوب معدنً وتثبٌته بقاعدة صلبة وعمل دعامات او اسالك لربط العمود
وتثبٌته فً االرض .
ٌ -9نصح بعدم وضع المولد على سطح المنزل لتجنب التأثٌرات الناجمة عن حركة المروحة
وكذلك لضمان عدم حدوث اضرار فً حال حدوث خلل ما وسقوط النظام.
ٌ -:مكن استعمال نظام مكابح ٌحد من سرعة المروحة وكذلك ٌمكن االستعانة بنظام تروس
وهو ما ٌزٌد من كفائة النظام ولكنه كذلك ٌزٌد من تكلفة النظام .
ٌ -0مكن الحصول على بطارٌة سٌارة واحدة او اكثر للتخزٌن وٌمكن الحصول على منظم
شحن من محالت بٌع التجهٌزات الكهربائٌة لضمان عدم تلف البطارٌات بسرعة.
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ٌ -0نتج هذا النظام فً حال توفر سرعة رٌاح مناسبة ما ٌكفً لسد حاجة المنزل اذا تم
استعمال المولد المناسب لكن ٌجب االنتباه لتغٌٌرات سرعة الرٌاح واختالف اتجاهات وٌمكن
حل هذة االشكالٌة اما بوضع المروحة والمولد على قاعدة متحركة واما بتوجٌه النظام بحٌث
ٌناسب اتجاه الرٌاح فً معظم اٌام السنة .
لقد شهدت السنوات االخٌر تطوراً ملحوظا ً فً تركٌب مزارع الرٌاح عالٌة الكفاءة وذلك بفعل
توجهات كل من الهند والصٌن نحو الطاقات المتجددة بكافة اشكالها ,وهو ما ادى الى تقلٌل
تكالٌف انشاء تلك المزارع وفتح الباب امام كثٌر من الدول لدخول مجال طاقة الرٌاح وهو ما
جعل طاقة الرٌاح ثانً اكبر مصدر للطاقة نمواً خالل السنوات العشر االخٌرة بعد الطاقة
الشمسٌة.
تحمل الرٌاح طاقة هائلة وٌجب عدم االستهانة فً تثبٌت النظام واتخاذ كل وسائل االمان
الالزمة لمنع حدوث اضرار او اصابات ,كما ٌجب اجراء الحسابات الالزمة ومراقبة حركة
الرٌاح وسرعتها بإستمرار ,وبالتالً فإن انشاء وتركٌب نظام لتولٌد الكهرباء امر معقد
وٌحتاج الى قدرات فنٌة وخبرة كافٌة مع عدم ضمان الحصول على الطاقة المرجوة منه,
بعكس انظمة الطاقة المتجددة االخرى كالشمس والطاقة الحٌوٌة مما ٌجعل اقتصار انتاج
الكهرباء بإستعمال توربٌنات متطورة ومراوح عمالقة امر منطقً.




اعزخذاَ اٌٌّٛذاد :ثؼذ أْ رٕمً اٌطٛاؽ ٓ١ؽبلخ اٌش٠بػ إٌِ ٝشاٚؽٙب ،رؼًّ ػٍ ٝشؾٓ
اٌٌّٛذاد اٌّٛعٛدح داخٍٙب أ ٚاٌّزّظٍخ ثٙبّّ ِ ،ب ٠ؤدّ ٞإٌ ٝؽذٚس رفبػً ف ٟاٌشؾٕبد
ٌٌُّٛ١ذ ؽبلخً وٙشثبئ١خ رؼبدي ٔغجخ ٓ٘ ٙوٚ ٍٛ١اؽ.
رض٠ٚذ اٌّجبٔ ٟثبٌىٙشثبء :رٕزمً اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌٌّّٛذح ػجش األعالن ٚاألٔبث١ت إٌٝ
إٌّبصيٚ ،ثبل ٟاألِبوٓ األخش ٜاٌّزّظٍخ ِؼٙبٚ ،اٌز ٟرغزٍٙه ؽبلخً وٙشثبئ١خ ثّمذاس
ٓٓٔ وٚ ٍٛ١اؽّّ ِ ،ب ُ٠ؼ ّذ ِظذساً ِٕبعجب ً ٌٍىٙشثبءٚ ،خظٛطب ً ف ٟإٌّبؽك اٌزَ ٟل
رؾز ٞٛػٍ ٝششوبد اٌىٙشثبء.

إ٠غبث١بد ٚعٍج١بد ؽبلخ اٌش٠بػ
ٌىً شٟء إ٠غبث١بد ٚعٍج١بدٌٚ ،طبلخ اٌش٠بػ أ٠ؼب ً إ٠غبث١بد ٚعٍج١بد عٛف ٔزؼشف ػٍٙ١ب ػٍٝ
:إٌؾ ٛا٢رٟ
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إ٠غبث١بد ؽبلخ اٌش٠بػ











رؼًّ ػٍ ٝاٌّؾبفظخ ثشىً وج١ش ػٍ ٝاٌج١ئخ ،ألٔٙب رم َٛػٍ ٝخفغ ِؼذَلد أجؼبس صبٟٔ
أوغ١ذ اٌىشث.ْٛ
وّب أْ ٘زٖ اٌطبلخ أ٠ؼب ً رُؼذ خبٌ١خ ِٓ عّ١غ اٌٍّٛصبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّظبٔغ إٌ٠ٚٛخ،
ٚاٌٛلٛد األؽفٛس.ٞ
ٚرُؼذ ٘زٖ اٌطبلخ أ٠ؼب ً غ١ش ِىٍفخ أثذاً ،فف ٟغؼ ْٛأعبث١غ ّ٠ىٓ ػًّ ِضسػخ ٘ٛاء
وبٍِخ ٚرؾز ٞٛػٍ ٝأثشاط وج١شح.
وّب أٔٙب َل رزأصش أثذاً ثبٌزمٍجبد اٌز ٟرؾذس ألعؼبس اٌٛلٛد األؽفٛس.ٞ
َٚل رؾزبط أ٠ؼب ً ٌٍؾفش ٚاٌزٕم١ت ٌى٠ ٟزُ اعزخشاعٙب أ ٚؽزٔ ٝمٍٙب ألِبوٓ ِؾطبد
اٌز١ٌٛذ.
ٚف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرشرفغ ثٗ أعؼبس اٌٛلٛد األؽفٛس ٞف ٟأٔؾبء اٌؼبٌُ ،رزشاعغ رىٍفخ
ر١ٌٛذ ؽبعمخ اٌش٠بػ ٚرشرفغ لّ١زٙب.
اٌمذسح ػٍ ٝاعزخذاِٙب ف ٟأغٍت األٚلبد.
َل رؾز ٞٛػٍ ٝأٍِٛ ٞصبد ٌٍج١ئخ.
ّ٠ىٓ اعزخذاَ األساػ ٟاٌّٛعٛدح فٙ١ب وؾمٛي صساػ١خ.
ِٓ اٌّّىٓ اعزخذاَ ؽٛاؽٌِّٛ( ٓ١ذاد) طغ١شح اٌؾغُ رٛػغ ف ٟأػٍ ٝاٌّجبٔ.ٟ

عٍج١بد ؽبلخ اٌش٠بػ


َل رغزط١غ إػبفخ إٌ ٝأْ ٘زٖ اٌطبلخ ِزغذدح ،رم َٛاٌش٠بػ ػٍ ٝرؾش٠ه اٌزٛسثٕ١بد
ثشىً ِغبٔ.ٟ



ؽبلخ اٌش٠بػ اٌم١بَ ثزض٠ٚذ لطبع إٌمً ثبٌطبلخ اٌّغزخشعخ ِٕٙبِّ ،ب ٠ؤد ٞإٌ ٝاػزّبد
لطبع إٌمً ػٍ ٝإٌّزغبد إٌفط١خ فمؾ.
ٚثبٌشغُ ِٓ أْ اٌش٠بػ ِزغذدح إٌ ٝأٔٙب ٌ١غذ دائّخ ثً ِٛعّ١خٚ ،ف ٟأٚلبد وض١ش عذاً
َل رزٛافك عشػخ اٌش٠بػ ِغ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّطٍٛثخ.
وّب أْ رٛسثٕ١بد اٌٛٙائ١خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌطبلخ رؼًّ ػٍ ٝإٔزبط اٌؼٛػبء ثشىً وج١ش
عذاً ٌذسعخ ػذَ اٌزغبػ ٟػٕٙب ،فّ١ىٓ أْ رُظذس ِضسػخ س٠بػ ٚاؽذح أ ٚؽبؽٔٛخ ٚاؽذح
ػٛػبء ػبٌ١خ عذاً ٚطبخجخ فِ ٟذح أسثؼخ ٚػشش ٓ٠عبػخ فمؾَ ،ل ّ٠ىٓ رؾٍّٙب أثذا.



رُغجّت اإلصػبط ثغجت طٛرٙب اٌؼبٌ ٟأصٕبء اٌذٚساْ.
رمزً ثؼغ اٌطٛ١س اٌز ٟرظطذَ ثٙب أصٕبء ؽ١شأٙب ،أٚ ٚلٛفٙب ػٍٙ١ب.








رظٕ١ف ؽبلخ اٌش٠بػ


رُظٕف ػٍ ٝأٔٙب ؽبلخ ِزغذدحَ ،ل ّ٠ىٕٙب أْ رغزٍٙه اٌٛلٛد ف ٟإٔزبعٙب ٌٍىٙشثبء.
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رؼًّ ػٍ ٝرمٍ ً١اٌىض١ش ِٓ اَلٔجؼبصبد اٌؼبسح ثبٌج١ئخ اٌز ٟرٕزظ ِٓ ٌِٛذاد اٌطبلخ
األؽفٛس٠خ.
وّب ّ٠ىٓ ٌٙزٖ اٌطبلخ أْ رؼًّ ػٍ ٝرمٍ ً١اٌىض١ش ِٓ رىٍفخ إِذاد شجىبد اٌىٙشثبء
اٌطٍ٠ٛخ ِٓ خبسط اٌّذٕ٠خ ٌذاخٍٙبِّ ،ب ٠ؤد ٞإٌ ٝاٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌّزغبد إٌفط١خ
َلعزخذاِٙب ف ٟاألغشاع اٌّؾذدح ٌٗ.

اٌّجؾش اٌضبٌش
اٌطّبلخ اٌىٙشِبئّ١خ


٠ؼزجش ِظطٍؼ وٙشِٚبئّ١خ ِظطٍؾب ً شبِالً ٌٍىٙشثبء ٚاٌّبء ِؼبً٠ٚ ،غزخذَ ٘زا إٌّٛع ِٓ
اٌطّبلخ ف ٟاعزغالي اٌطّبلخ اٌّبئّ١خ ٌز١ٌٛذ اٌطّبلخ اٌىٙشثبئّ١خٚ ،رؼزجش ؽبلخً ٔظ١فخً ٌٍغب٠خ،
ٚراد أزشبس ٚاعغٚ .ف ٟػٍّ١خ اعزغالي ٘زٖ اٌطبلخ ٠ز ُّ اَلػزّبد وٍّ١ب ً ػٍ ٝاٌطّبلخ اٌىبِٕخ
ف ٟاٌّ١بٖ ،أ ٚؽبلخ اٌٛػغٚ ،رؾٍٙ٠ٛب إٌ ٝؽبلخ ؽشوّ١خ ِٓ خالي عمٛؽ اٌّبء ٚأغ١بثٗ ِٓ
أػٍ ٝإٌ ٝأعفًٌ ،زز ُّ إداسح رٛسثٕ١بد اٌزّ١ٌٛذ ،ف١جذأ اٌٌّٛذ اٌىٙشثبئ ّ ٟثبٌذّٚساْٚ ،ثبٌزّبٌٟ
٠ؼًّ ػٍ ٝإٔزبط اٌطّبلخ اٌىٙشثبئّ١خ.

 ِٓٚأ٘ ُّ ِّّ١ضاد اعزخذاَ اٌطّبلخ اٌىٙشِٚبئّ١خ
غذ أ ٚاٌخ ّضاْ٘ٚ ،زا
أٔٙب طذ٠مخ ٌٍج١ئخٚ ،سأط اٌّبي إٌّفك ف٘ ٟزٖ اٌؼٍّّ١خ ٠زّضًّ ف ٟثٕبء اٌ ّ
ِف١ذ ف ٟػٍّّ١خ رٕظ ُ١اٌ ّش ،ٞثغبٔت ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء ،وّب أّٔٙب َل رؾزبط إٌ ٝرىبٌ١ف ِشرفؼخ
ظ١بٔخ ،وّب أّْ اٌزّٛسثٕ١بد اٌّبئّ١خ عٍٙخ اٌزّشو١ت ٚاٌزّشغ.ً١
ٌؼٍّّ١بد اٌ ّ
ٚرؼزجش اٌّ١بٖ ِظذساً ٌٍطبلخ ِٕز لش ْٚثؼ١ذح ،فىبٔذ لذّ٠ب ً ِغزغٍخً ف ٟرؾش٠ه ِطبؽٓ اٌذّل١ك
ّ
ٚػخ اٌّ١بٖ ٚدفؼٙب إٌ ٝإٌّٛاػ١ش
ٚاٌؾجٛة،
ٚأ٘ ُّ أشىبي اعزغالي اٌطّبلخ اٌّبئّ١خ ِب :ٍٟ٠
o
o
o
o




لٕٛاد اٌ ّش( ٞإٌّٛاػ١ش)
ؽبلخ اٌّ ّذ ٚاٌغضس.
ؽبلخ األِٛاط.
ؽبلخ اٌزّ١بس اٌّذّ.ٞ

ِٕ ٞبفغب ً لّ٠ٛب ً ٌٍٕفؾ ف ٟػٛء اسرفبع
 ٞاٌّغزذاَ٠ :ؼزجش اٌٛلٛد اٌؾّ ٛ١
اٌٛلٛد اٌؾّ ٛ١
أعؼبسّّٖ ِ ،ب ٠ؤدّ ٞإٌ ٝاٌّغبّ٘خ ثشىً ف ّؼبي ف ٟخفغ أعؼبس إٌّفؾ ٚاػزذاٌٙب ،وّب أّٔٗ
ٍ٠ؼت دٚساً ف ٟرٛف١ش إِذاداد طؾّ١خ ِغزّذّح ِٓ ِظبدس اٌطّبلخ اٌجذٍ٠خ ِٓٚ ،أوضش
غىشٚ ،اٌطّؾبٌت.
 ٞاٌّغزذاَ ،لظت اٌ ّ
إٌّجبربد اٌّغزخذِخ ف ٟإٔزبط اٌٛلٛد اٌؾّ ٛ١

وٙشثبء اٌؾشاسح األسػّ١خ (:)Geothermal electricity
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رزّظف وفبءح اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ األسػّ١خ ِٚؾطّبرٙب ثأّٔٙب ِٕخفؼخ ٔغجّ١بًُ٠ٚ ،شبس إٌ ٝأّْ
دسعخ ؽشاسح اٌّ١بٖ اٌز٠ ٟز ُّ اعزخشاعٙب ِٓ ثبؽٓ األسع ٘ ٟاٌّؾذّد اٌ ّشئ١غٌّ ٟذ ٜوفبءح
ِؾطّبد اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ األسػّ١خ أصٕبء ر١ٌٛذ اٌطّبلخ اٌىٙشثبئّ١خٔٚ ،ز١غخً أخفبع دسعخ
ؽشاسح اٌّبء اٌز٠ ٞز ُّ سفؼٗ ،فئّْ ِؾطبد اعزغالي اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ األسػّ١خ لذ ارّغّذ
ثبٔخفبع وفبءرٙب.
أ ِّب ؽبلخ اٌؾشاسح األسػّ١خ (ٚ ،)Geothermal energyاٌز ٟرغ ّّ ٝأ٠ؼب ً ؽبلخً ؽشاسّ٠خً
ظذ٠مخ ٌٍج١ئخ،
عٛفّ١خً ،ف١غزخشط ٘زا إٌّٛع ِٓ اٌطّبلخ ِٓ ثبؽٓ األسعٚ ،رؼزجش ِٓ األٔٛاع اٌ ّ
ٚرٌه ٔظشاً ٌٕظبفزٙب ٚرغذّد٘بٚ ،رّزبص ثبسرفبع دسعخ ؽشاسرٙبٚ ،رضداد اسرفبػب ً وٍّّب صاد اٌؼّك
ف ٟعٛف األسعُ٠ٚ ،ؼزّذ ػٍٙ١ب ثشىً وج١ش ف ٟر١ٌٛذ اٌزّ١بس اٌىٙشثبئ ّٚ ،ٟرؾزبط ٘زٖ اٌؼٍّ١خ إٌٝ
اٌٛطٛي إٌ ٝأػّبق ثبؽٓ األسع ،لذ رظً إٌ ٝخّغخ وٍِٛ١زشادٚ ،رٌه ِٓ خالي ؽفش
األٔبث١تّ٠ٚ ،ىٓ اعزغالٌٙب ٚرغخ١ش٘ب ٌظبٌؼ اٌؼبٌُ إلِذادٖ ثبٌطبلخ ِٓٚ ،أ٘ ُّ ٘زٖ اٌّظبدس
اٌؾشاسّ٠خ:
o
o
o

إٌّشبؽ اإلشؼبػ ّ.ٟ
اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ اٌغٌٛٛ١عّ١خ.
غبخٕخ.
اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ ٌٍظخٛس اٌغٌٛٛ١عّ١خ اٌ ّ

ؽبلخ ظب٘شر ٟاٌّ ّذ ٚاٌغضس:


٠ؼزّذ ٘زا إٌّٛع ِٓ اٌطّبلخ اٌّزغذّدح ػٍ ٝظب٘شر ٟاٌّ ّذ ٚاٌغضسٚ ،اٌٍزبْ رؾذصبْ رؾذ
رأص١ش اٌغبرث١خ ث ٓ١اٌمّش ٚاٌشّّظٚ ،دٚسح اٌىشح األسػّ١خ ؽٛي ِؾٛس٘ب٠ٚ ،ز ُّ اعزغالي
٘بر ٓ١اٌظب٘شر ٓ١ثبَلػزّبد ػٍ ٝاٌزّ١بساد اٌّخ ّضٔخ ف ٟاٌّ١بٖ خالي فزشح ؽذٚس ظب٘شرٟ
اٌّ ّذ ٚاٌغضسٚ ،رُغزخذَ ف ٟوض١ش ِٓ اٌذٚي ٌز١ٌٛذ اٌىٙشثبء٠ٚ ،ز ُّ رٌه ِٓ خالي ثٕبء
غذٚد أ ٚاٌزٛسثٕ١بدٚ ،رٌه ٌالعزغٕبء ثؼغ اٌشّٟء ػٓ ِؾطبد اٌطّبلخ اٌؾشاسّ٠خ،
اٌ ّ
ٌٍؾ ّذ ِٓ اٌزٍّٛس عبٌّٕبعُ ػٓ اعزخذاِٙب ثفؼً اٌفؾُ أ ٚاٌجزشٚي.
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اٌطبلٗ إٌٗ٠ٚٛ

رُؼ اشف اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ أ ٚاٌطبلخ اٌزس٠خ ثأٔٙب اٌطبلخ إٌّجؼضخ ثٕغت وج١شح ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌّؤصشح
ٚثشىً ػبَ فئْ اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ رخزٍف ػٓ اٌطبلخ إٌبرغخ ِٓ اٌظٛا٘ش
ػٍ ٝأٔ٠ٛخ اٌزساد،
ٍ
اٌزس٠خ اٌّخزٍفخ٠ٚ ،زُ ر١ٌٛذ٘ب ثؼذح ؽشق ِٕٙٚب اَلٔشطبس إٌ ٞٚٛاٌز٠ ٞؾذس ف ٟاٌّفبػالد
[ٔ]
إٌ٠ٚٛخ اٌؼبٌّ١خ.

ػٍّ١خ اَلٔشطبس إٌٞٚٛ
رؼزجش اٌزساد عغّ١بد طغ١شح ف ٟاٌغض٠ئبد اٌز ٟرى ّ ْٛاٌغبصاد اٌّخزٍفخ ٚاٌغٛائً ٚاٌّٛاد
اٌظٍجخٚ ،رزى ْٛاٌزساد ِٓ صالصخ عغّ١بد ٘ ٟاٌجشٚرٔٛبدٚ ،إٌٛ١رشٔٚبدٚ ،اإلٌىزشٔٚبد،
ؽ١ش رؾزٛٔ ٞٛاح اٌزسح ػٍ ٝاٌجشٚرٔٛبد ٚإٌٛ١رشٔٚبدٚ ،رؾ١ؾ ثٙب اإلٌىزشٔٚبدٚ ،رزّ١ض
اٌشٚاثؾ اٌز ٟرشثؾ إٌٛاح ثطبلزٙب اٌٙبئٍخ ،ؽ١ش ٠زُ إؽالق اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ ثّغشد رىغ١ش اٌشٚاثؾ
[ٕ]
ِٓ خالي ػٍّ١خ اَلٔشطبس إٌ.ٞٚٛ
ِٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أّٔٗ خالي ػٍّ١خ اَلٔشطبس إٌ٠ ٞٚٛزُ فظً اٌزساد ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ ،ؽ١ش
٠ظطذَ إٌٛ١رش ْٚثزسح اٌٛ١سأٚ ٛ٘ٚ( ]ٕ[َٛ١لٛد اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ[ٖ])٘ٚ ،زا ٠ؤد ٞإٌ ٝرمغُ١
رسح اٌٛ١سأِّ ،َٛ١ب ٠ؤد ٞرٌه إٌ ٝإؽالق وّ١خ وج١شح ِٓ اٌطبلخ ػٍ ٝشىً إشؼبػبد ٚؽشاسح،
وّب ٠زُ إٔزبط أػذاد وج١شح ِٓ إٌٛ١رشٔٚبد ثّغشد أمغبَ رسح اٌٛ١سأٚ ،َٛ١رغزّش ٘زٖ
إٌٛ١رشٔٚبد ف ٟاٌزظبدَ ِغ رساد ٛ٠سأ َٛ١أخشٚ ،ٜثزىشاس ٘زٖ اٌؼٍّ١خ رٕزظ عٍغٍخ اٌزفبػً
[ٕ]
إٌ.ٞٚٛ

ٚلٛد٘ب

٠ؼزجش ػٕظش اٌٛ١سأ َٛ١اٌٛلٛد األوضش اعزخذاِب ً إلٔزبط اٌطبلخ اٌزس٠خ؛ ألْ رسارٗ رٕمغُ
ثغٌٛٙخ ِٓ ٛ٘ٚ ،اٌؼٕبطش اٌشبئؼخ عذاً ،ؽ١ش ُٛ٠عذ ف ٟاٌظخٛس ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُٚ ،ػٍٝ
اٌشغُ ِٓ شٛ١ػٗ إَل أْ إٌٛع اٌ ُّغزخذَ ف ٟإٔزبط اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ ( ٔ ) U-235بدس اٌٛعٛد،
[ٖ]
ؽ١ش ٠شىً ٘زا إٌٛع ؽٛاٌ %ٔ ٟفمؾ ِٓ اٌٛ١سأ َٛ١اٌّٛعٛد ف ٟاٌطج١ؼخ.
ُ٠غزخشط ػٕظش اٌٛ١سأ َٛ١ف ٟاٌَٛل٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ،وّب ٠زُ اعز١شادٖ ِٓ اٌذٚي األخشٜ
ِضً أعزشاٌ١بٚ ،وٕذاٚ ،وبصخغزبْٚ ،سٚع١بٚ ،أٚصثىغزبْ٠ٚ ،غزٍٙه إٔزبط اٌّفبػً إٌٞٚٛ
ؽٛاٌ ٕٓٓ ٟؽّٓ٠ٚ ،ىٓ إػبدح رذ٠ٚش اٌٛ١سأ َٛ١ثؼذ اعزخذاِٗ ِٓ خالي اٌّشٚس ثبٌؼذ٠ذ ِٓ
[ٖ]
اٌؼٍّ١بد اٌّؼمّذح.
اعزخذاِبرٙب
رُغزخذَ اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ ف ٟاخزشاع ٚاثزىبس األعٍؾخ ٚاٌّفبػالد إٌ٠ٚٛخٌٙ ،زا َل ٠غّؼ
ثبعز١شاد اٌٛ١اسٔ( َٛ١ثبإلٔغٍ١ض٠خ )uranium :أ ٚاٌجٍٛر( َٛ١ٔٛثبإلٔغٍ١ض٠خ)plutonium :
إَل ٌٍذٚي اٌّشبسوخ ثّؼب٘ذح اٌؾذ ِٓ أزشبس األعٍؾخ إٌ٠ٚٛخ (ثبإلٔغٍ١ض٠خNuclear Non- :

Prolife
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ِؾطبد اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ

أُلّ١ذ أٚي ِؾطخ ر١ٌٛذ ف ٟاٌؼبٌُ ف ٟاَلرؾبد اٌغٛف١زٚ ٟوبْ رٌه ف ٟػبَ ٗ٘ ،َٔ5ؽ١ش وبٔذ
رؼًّ ثطبلخ ٘ ِ١غب ٚاؽٚ ،عبءد فىشح إٔشبء ٘زٖ اٌّؾطخ ثؼذ أْ رىٍٍّذ عٛٙد اٌؼٍّبء ثبٌٕغبػ
ثبعزخالص اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ ِٓ ثؼغ اٌؼٕبطش وبٌجٍٛرٚ َٛ١ٔٛاٌٛ١سأ٠ٚ ،َٛ١شبس إٌ ٝأّْ
ظت ثّضبثخ ٚلٛد ِؾ ّشن ٌٙزٖ اٌّفبػالد.
اٌٛ١سأ َٛ١اٌّخ ّ
٠ٚجذأ ػًّ اٌّفبػً إٌ ٞٚٛثز١ٌٛذ اٌىٙشثبء ثؼذح ِشاؽً ،فف ٟثذا٠خ األِش ٠زُ ر١ٌٛذ اٌؾشاسح ِٓ
خالي إؽذاس ػشثبد إٌٛ١رشٔٚبدٕ٠ٚ ،زظ ػٕٙب أشطبس رساد اٌٛ١سأ٠ٚ ،َٛ١زُ اعزغالي ٘زٖ
اٌطبلخ اٌؾشاس٠خ اٌؼخّخ ثغٍ١بْ اٌّبء ثبٌّشاعً ،صُ رؾٍٙ٠ٛب إٌ ٝثخبس ّ٠زبص ثؼغطٗ اٌؼبٌ،ٟ
ٚثذسعخ ؽشاسح رظً إٌ ٗ8ٓ ٝدسعخ ِئّ٠ٛخ٠ٚ ،زُ رغٍ١ؾ اٌجخبس ػٍ ٝصػبئف رٛسثٕ١بد
ثخبس٠خ.

أٔٛاع اٌّفبػالد






ِفبػالد اَلٔشطبس إٌ.ٞٚٛ
ِفبػً اٌّبء اٌّغٍ.ٟ
ِفبػً اٌّبء اٌّؼغٛؽ.
ِفبػالد اٌّبء اٌضم.ً١
ِفبػالد اٌّبء اٌخف١ف.

إ٠غبث١بد اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ






.ٞ
رّزبص ثبعزٙالوٙب إٌّخفغ ٌٍٛلٛد ثبٌّمبسٔخ ِغ ِؾطبد اٌٛلٛد األؽفٛس ّ
٠ؼزجش ِظذساً ٔظ١فب ً ٔظشاً ٌؼذَ إؽاللٗ ِٛاد و١ّ١بئ١خ ٍِٛٚصخ خالي اعزخذاِٗ.
رٕزظ وّ١بد ػخّخ ِٓ اٌطبلخ.
رؼزجش ٔغجخ اَلٔجؼبس اإلشؼبػ ٟاٌز ٟرطٍمٙب ِؾطبد اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ ِٕخفؼخ ٔغج١بً.
٠ؼزجش ؽٛي أِذ رشغ ً١اٌّؾطبد إٌ ٝفزشح صِٕ١خ رظً إٌ ٗٓ ٝعٕخ ِ١ضح إ٠غبث١خ
ثبٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ.

عٍج١بد اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ

 اٌزىٍفخ ثب٘ظخ اٌضّٓ خبطخ ٌزٍه اٌّؾطبد ؽٍ٠ٛخ األِذ.
 اٌؾبعخ اٌّبعخ إٌ ٝوّ١بد ػخّخ ِٓ اٌّبء ٌزشغ ً١اٌّفبػالد إٌّ٠ٚٛخ.
 رخض ٓ٠إٌفب٠بد اٌّش ّؼخ ف ٟإٌّبؽك اٌخبٌ١خ ِٓ األخطبس اٌضٌضاٌّ١خ.
 طؼٛثخ اٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد اٌّش ّؼخ.
ٚ عٛد ِخبٚف وج١شح رزّؾٛس ؽٛي اٌغالِخ اٌؼبِخ ٌغىبْ األسع
 ،)ration Treatyؽ١ش رُشغغ ٘زٖ اٌّؼب٘ذح ػٍ ٝاَلعزخذاَ اٌغٍّٚ ٟاٌٍٛ ِٓ٢لٛد
[ٖ]
إٌ ،ٞٚٛوّب أٔٙب رؾزس ِٓ أزشبس األعٍؾخ إٌ٠ٚٛخ اٌّخزٍفخ.
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ٔزبئظ اٌجؾش
ٕ٘بن أِضٍخ ػذ٠ذح ػٍ ٝاٌطبلخ اٌجذٍ٠خ :ٟ٘ٚ


ؽبلخ

اٌش٠بػّ٠ :ىٓ اَلعزفبدح ِٕٙب ف ٟرؾش٠ه اٌزٛسثٕ١بدٚ ،ر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئّ١خٚ ،ػٍّّ١بد

ؽؾٓ اٌؾجٛة ِٓ ٟ٘ٚ ،ألذَ أٔٛاع اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ اٌز ٟرُغزخذَ ِٕز صِ ٍٓ ثؼ١ذ.


اٌطبلخ اٌشّغ١خ



ٚاعغ ف ٟاٌجٛ١د ٚاٌّظبٔغ ٚاٌغبِؼبد ٚغ١ش٘ب ،ؽ١ش ُ٠غزفبد ِٕٙب
ٔطبق
٠ :زُ اَلعزفبدح ِٕٙب ػٍٝ
ٍ
ٍ
ف ٟرغخ ٓ١اٌّ١بٖٚ ،ألغشاع اٌزذفئخٚ ،رٌه ػٓ ؽش٠ك اٌخال٠ب اٌشّغّ١خ ،وّب رُغزخذَ ف ٟر١ٌٛذ اٌطبلخ
اٌىٙشثبئّ١خ.



ؽبلخ

اٌّ١بٖ :رُغزخذَ ف ٟر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ،ػٓ ؽش٠ك رؾش٠ه اٌزٛسثٕ١بد اٌّغؤٌٚخ ػٓ

اٌز١ٌٛذّ١ِ ِٓٚ ،ضارٙب أّٔٙب دائّخّ٠ٚ ،ىٓ رشغٍٙ١ب ػٍِ ٝذاس اٌٛلذ د ْٚرٛلف ،ػٍ ٝػىظ اٌطبلخ
اٌشّغّ١خ اٌزُ٠ ٟغزفبد ِٕٙب فٚ ٟلذ ششٚق اٌشّظ فمؾٚ ،ػٍ ٝػىظ ؽبلخ اٌش٠بػ أ٠ؼبً اٌزُ٠ ٟغزفبد
ِٕٙب ٚلذ ٘جٛة اٌش٠بػٚ ،رشًّ ؽبلخ اٌّ١بٖ أ٠ؼب ً ؽبلخ اٌّذ ٚاٌغضس.


اٌطبلخ اٌغٛف١خ ٟ٘ :اٌطبلخ إٌّبرغخ ػٓ اٌّ١بٖ اٌغٛفّ١خُ٠ٚ ،غزفبد ِٕٙب ٌغب٠بد ر١ٌٛذ اٌزّ١بس
اٌىٙشثبئٚ ،ٟألغشاع اٌزذفئخٚ ،رشًّ أ٠ؼب ً اٌطبلخ إٌبرغخ ػٓ اٌجشاوٚ ،ٓ١اٌزُ٠ ٟغزفبد ِٕٙب ف ٟر١ٌٛذ
اٌزّ١بس اٌىٙشثبئ.ٟ



اٌٛلٛد اٌجٌٛٛ١عُٕ٠:ٟزظ اإل٠ضبٔٛي اٌؾٚ ،ٞٛ١رٌه ثزخّ١ش اٌّٛاد اٌؼؼّ٠ٛخ ثبعزخذاَ اٌغىشٚص
ٚإٌشب ،وّب ٠شًّ أ٠ؼب ً اٌضٛ٠د إٌجبرّ١خ ِضً ص٠ذ اٌظ٠ٛبٚ ،ص٠ذ اٌزسحٚ ،ص٠ذ ػجّبد اٌشّظٚ ،رزّّ١ض
ثّؾبفظزٙب ػٍ ٝاٌج١ئخ.



ؽبلخ إٌجبربدُ٠:غزفبد ِٕٙب ف ٟؽشق أخشبثٙبٚ ،اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌؾشاسح ،وّب ُ٠غزفبد ِٕٙب ف ٟإٔزبط
اإل٠ضبٔٛي ٚاٌّ١ضبْ.



اٌطبلخ إٌّ٠ٚٛخ ٟ٘ :أُ٘ أٔٛاع اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ ،اٌز ٟرؼزجش األًِ اٌىج١ش إلٔزبط ٚر١ٌٛذ اٌزّ١بس
اٌىٙشثبئ ،ٟؽ١ش أطجؾذ إلبِخ ِفبػالد ّٔ٠ٚٛخ عٍّّ١خ إلٔزبط اٌطبلخ ِٓ ،األش١بء اٌجذّ١ٙ٠خ اٌز ٟرغؼٝ
ِؼظُ اٌذٚي ألعٍٙب.



سٚس اٌؾٛ١أبدُ٠:غزخذَ ف ٟإٔزبط غبص اٌّ١ضبْ
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اٌزٛط١بد















أشبء ٚسشخ ػًّ ٌزجبدي اٌّؼبسف ثشأْ اٌطبلخ اٌشّغ١خ راد اٌمذسح
اٌز١ٌٛذ٠خ اٌؼبٌ١خ
اَلٔزمبي ِٓ اٌزّ ً٠ٛاٌّؤلذ إٌ ٝاٌزّ ً٠ٛاٌزغبسّ٠ ٞضً أُ٘ اٌزؾذ٠بد
تبادل المعارف بٌن البلدان التً اكتسبت معارف وخبرات فً الجوانب
الحٌوٌة لمشارٌع الطاقة الشمسٌة الضخمة هو أفضل سبٌل لبناء القدرات
والتعلُّم من الخبرات المكتسبة فً هذا المجال الناشئ" .
َلعزّشاس٠خ ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌط ً٠ٛرمزؼ ٟخفغ اٌزىٍفخ.
خٍك اٌّٛاصٔخ ث ٓ١اٌظٕبػبد اٌّؾٍ١خ ٚاعزخذاَ ِخزٍف رمٕ١بد اٌطبلخ
اٌشّغ١خ  ٚاعزغالي اٌفشص اٌّزبؽخ
ّ٠ىٓ دِظ اٌطبلخ اٌشّغ١خ ف ٟشجىبد اٌىٙشثب
من الضروري جعل الطاقة المتجددة مجدٌة من الناحٌة االقتصادٌة لتحقٌق
أهداف الطاقة المستدامة للجمٌع .وتبادل المعارف بٌن البلدان التً اكتسبت
معارف وخبرات فً الجوانب الحٌوٌة لمشارٌع الطاقة الشمسٌة الضخمة
هو أفضل سبٌل لبناء القدرات والتعلُّم من الخبرات المكتسبة فً هذا المجال
الناشئ".
افتقار إلى القدرات المحلٌة ٌمثل حاجزاً دائما ً أمام تطوٌر المشارٌع
الشمسٌة .ومن الضروري وضع برامج تعلٌمٌة لبناء القدرات المحلٌة
الالزمة لضمان النجاح.
وفضالً عن ذلك ,فإن التشاور ومشاركة كل أصحاب المصلحة الرئٌسٌة
ومنهم المجتمع المدنً من العوامل المهمة.
وكذلك عملٌة ترسٌة التراخٌص التً ٌجب أن تأخذ فً الحسبان الحقوق
الخاصة باألراضً .ففً الهند ,على سبٌل المثال ,قفزت قٌمة األرض
خمسة أضعاف فً مناطق غنٌة بإمكانٌاتها الشمسٌة ,األمر الذي أضعف
جهود تطوٌر المشارٌع.
وقد ٌتم َّثل تحد آخر فً مسألة كٌف ٌمكن إبالغ المستثمرٌن بنتائج رسم
خرائط الموارد وخطط المشارٌع دون إطالق فورة من المضاربات على
األراضً.
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